
  

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 

Termo de Abertura PMMG/DAL/CAA-HC nº. 16049495/2020
Belo Horizonte, 29 de junho de 2020.

  

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE AQUISIÇÃO

 

1. Setor solicitante  1250118 - Centro de Apoio Administrativo do Hospital Campanha de Minas Gerais

2. Descrição do produto/serviço

Serviços contínuos de Alimentação e Nutrição para pacientes e funcionários atuantes no Hospital
Campanha de Minas Gerais, conforme Padronização de Materiais elaborada pela equipe técnica do
Hospital da Polícia Militar e e aprovada pela Diretoria Técnica do Hospital de Campanha de MG
(14541354).

3. Sugestão de tipo de processo

Dispensa de Licitação.

Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06fev2020 combinado com o art. 8º da Lei Estadual nº
23.631 de 02 abr2020, art. 4º do Decreto Estadual nº 47.891/2020, a Lei Federal nº 8.666, de
21jun1993 e com o art. 3º do Decreto Estadual NE nº 113 de 12 de março de 2020, que declarou
a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão da
epidemia de doença infecciosa viral respiratória - COVID - 19, causada pelo agente Novo
Coronavírus - SARS-CoV-2

    4. Número(s) do(s) pedido(s)
SIAD 74

    5. Endereço para entrega /
execução Avenida Amazonas, nº 6.200, Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG.

     6. Prazo para entrega / execução prazo de 05 dias corridos para início das atividades, contados a partir da data do acionamento.

     7. Justificativa Atender a demanda do Hospital Campanha de Minas Gerais.

     8. Disponibilidade Orçamentária
(Dotação)

1251.10.302.026.1078.0001.339039.03.0.95.1
Há previsão de disponibilidade orçamentária na fonte citada. O gasto foi previamente programado junto
ao gestor do crédito. A contratação atende a finalidade do gasto, bem como as demandas necessárias
ao cumprimento dos objetivos da Unidade, conforme determinação legal.

     9. Sugestão de
membros técnicos Não se aplica.

     10. Haverá amostra Não se aplica.

 
JOÃO PAULO FIUZA DA SILVA, CAP PM

RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

 
WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, Major PM

ORDENADOR DE DESPESAS

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Fiuza da Silva, Capitão, em
30/06/2020, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 30/06/2020, às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16049495 e o código CRC 801105E2.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16049495
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 03.1/2020 – CAA-HC/DAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA O HOSPITAL DE

CAMPANHA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1. OBJETO
Contratação de serviço de prestação de serviços contínuos de alimentação e nutrição para
pacientes e funcionários atuantes no Hospital de Campanha do Governo do Estado de Minas
Gerais, com fornecimento de mão de obra, assegurando uma alimentação balanceada e em
condições higiênico-sanitárias adequadas MEDIANTE CONTRATO, conforme quantidades,
especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos,
englobando:

1.1. Operacionalização e desenvolvimento de todas as etapas que envolvem produção e
finalização de dietas normais e especiais;

1.2. Disponibilização de todos os insumos, incluindo os de caráter administrativo e mão de obra
especializada necessários para a produção das dietas normais e especiais para a perfeita
execução dos serviços que se fizerem afetos ao Termo de Referência;

1.3. Desenvolvimento de atividades administrativas para o cumprimento das funções acima
citadas;

1.4. A utilização da estrutura do Hospital de Campanha, instalado nas dependências do
Expominas, situado à Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte/MG, onde a alimentação
será preparada, porcionada e distribuída..

 

Item Cód.
SIAD Quant. Unid.

aquisição Descrição do Item

01 7056 1 Unidade
Serviços de fornecimento de refeição

preparada por terceiros, prestados por
pessoas jurídica

 

2. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO
Como é de conhecimento público, o Brasil e o estado de Minas Gerais vêm adotando medidas
para o enfrentamento dos efeitos da pandemia do Coronavírus, responsável pelo surto de
COVID-19.

Neste contexto, o Governo do Estado designou a Comissão Conjunta nº 09/2020 com a
finalidade de instalar o Hospital de Campanha do Governo do Estado de Minas Gerais, a
funcionar nas dependências do Expominas, situado à Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo
Horizonte/MG.

A construção do hospital tem por objetivo aumentar a capacidade de operação do sistema de
saúde pública do Estado, especialmente na RMBH que é mais populosa, incrementando-a em
768 leitos, sendo 740 de enfermaria e 28 de estabilização, considerando a hipótese de colapso
da rede preexistente ante ao aumento exponencial do número de pacientes.
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Destarte, para viabilizar o funcionamento do Hospital de Campanha, vários serviços
imprescindíveis precisarão ser contratados, com a maior urgência possível, de modo a evitar
que pacientes fiquem sem atendimento em caso de grave comprometimento dos
estabelecimentos de saúde existentes, podendo haver consequências graves, inclusive perda
evitável de vidas.

Um dos serviços indispensáveis à operação do Hospital de Campanha é o de fornecimento de
alimentos e nutrição, visto que o Estado deverá garantir que serão supridas as necessidades
básicas de alimentação, contribuindo para manutenção ou recuperação do estado nutricional
dos seus pacientes. Busca-se uma alimentação fornecida em condições higiênicas sanitárias
adequadas atua como medida coadjuvante na evolução clínica com tendências à desfechos
clínicos positivos. Por se tratar de unidade hospitalar, a fiscalização dos processos que
envolvem a produção do alimento são mais criteriosas, o que resulta num alimento de melhor
qualidade, controle e valor nutricional, assegurando ao público interno uma maior segurança
alimentar.

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. DAS REFEIÇÕES
3.1.1. DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES - DISTRIBUÍDAS NO LEITO
3.1.1.1. Alimentos não consumidos imediatamente após o preparo deverão ser mantidos a uma
temperatura superior a 60ºC abrangendo as 2 (duas) horas após o início da distribuição. Para
os pratos frios a temperatura deverá ser mantida inferior a 10ºC, abrangendo as 2 (duas) horas
após o início da distribuição.

3.1.1.2. O aproveitamento de qualquer sobra para as refeições dos pacientes, de qualquer
preparação tanto de uma refeição para outra quanto de um dia para o outro, é PROIBIDO sob o
risco da CONTRATADA sofrer advertência e penalidade.

3.1.1.3. Por sobras entende-se que são os alimentos produzidos e não distribuídos.

3.1.1.4. É vedado a utilização do excedente de alimentos distribuídos para os pacientes, pois é
considerado resto e não sobras, e deve ser sistematicamente registrado pelos funcionários da
CONTRATADA para disponibilidade dessa informação à CONTRATANTE, quando solicitado.

3.1.1.5. Por restos alimentícios entende-se que são os alimentos já expostos para o consumo ou
aqueles que não foram expostos, mas foram mantidos fora das condições de tempo e
temperatura recomendadas pelo fabricante. O excedente de alimentos distribuídos não é
considerado sobra e sim resto.

3.1.1.6. As refeições serão preparadas e servidas observando os cardápios previamente
aprovados e de acordo com os Anexos constante no Termo de Referência.

3.1.1.7. As refeições para pacientes deverão seguir a padronização descrita neste Termo de
Referência.

3.1.1.8. É proibido a utilização e/ou fornecimento de produtos com prazo de validade vencido.

3.1.2. DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS - SELF-SERVICE 
3.1.2.1. Cada refeição - almoço e jantar - deverá ser composta, no mínimo por:

a) 03 (três) Saladas sendo uma crua, uma cozida e uma folhosa;

b) 01 (um) Arroz simples e 1 (um) Arroz integral ou Composto (respeitando a incidência);

c) 01 (um) Feijão simples e Feijão composto (respeitando a incidência);

d) 01 (uma) Guarnição;

e) 01 (um) Prato proteico principal;

f) 01 (um) Prato proteico opção;
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g) 01(um) Prato proteico vegetariano;

h) 01 (um) Suco de polpa ou natural da fruta, Com açúcar e Sem açúcar;

i) 02 (duas) Sobremesas sendo uma fruta e um doce (respeitando a incidência).

3.1.2.2. O restaurante deverá funcionar no modelo “self-service”, caracterizando-se como aquele
relativo à liberdade de se servir, com exceção do (a):

a) Prato principal, opção do prato principal, opção do prato vegetariano, devendo o cliente optar
por apenas 1 (uma) dentre as 3 (três) opções, que será servida por funcionário da
CONTRATADA;

b) Sobremesa: doce ou fruta, devendo o cliente optar por apenas 1 (uma) dentre as 2 (duas)
opções, que será servida por funcionário da CONTRATADA;

c) 1 (um) suco de polpa ou natural da fruta, podendo o cliente optar pela opção com açúcar ou
sem açúcar, servido pela CONTRATADA.

3.1.2.3. Somente serão porcionados por funcionários da CONTRATADA: o Prato proteico
principal, o Prato proteico opção, o Prato proteico vegetariano, a Sobremesa e o Suco,
respeitando a gramatura per capita da preparação pronta estabelecida no ANEXO IX.

3.1.2.4. A distribuição das refeições para os funcionários será realizada no salão próximo à
cozinha do Expominas, localizada no 3º andar da construção, com área de 449,88 m2,
respeitando-se o padrão de refeições, incidências e cardápios mínimos.

3.1.2.5. A CONTRATADA deverá fornecer uma alimentação saudável, de qualidade e
nutricionalmente balanceada seguindo as recomendações nutricionais de 10% a 15% de
proteína, 55% a 75% de carboidrato e 15% a 30% de lipídeos conforme OMS (2003), sendo
responsável pelos serviços de recebimento, preparo, distribuição, bem como da higienização e
conservação de toda a área física e equipamentos.

3.1.2.6. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo controle do valor calórico diário dos
alimentos incluídos no cardápio, que deverá conter um valor energético em torno de 900 Kcal
para o almoço e 900 Kcal para o jantar, seguindo rigorosamente orientações nutricionais
denidas pela CONTRATANTE e atendendo ao valor nutritivo xado pelo Ministério do Trabalho
e Emprego (PAT) - Portaria Interministerial nº 5 de 30/11/99 para as atividades leves e intensas.

3.1.2.7. A CONTRATADA deverá inserir no cardápio diário uma quantidade de alimentos,
segundo demanda a ser levantada, e após análise e vericação da viabilidade por ambas as
partes, de opções de alimentação para pessoas com restrições alimentícias. Esta situação, não
poderá, em hipótese nenhuma, onerar o preço das refeições para a CONTRATANTE;

3.1.2.8. Compromete-se ainda a CONTRATADA, após o conhecimento sobre a necessidade e
a quantidade, se for o caso, ao fornecimento diário de refeições do tipo “dieta”, com as devidas
especicações estabelecidas por nutricionista.

3.1.2.9. A empresa CONTRATADA deverá refazer ou substituir, no todo ou em parte, os
alimentos constantes do cardápio do dia, considerados impróprios para o consumo pela
scalização durante toda a execução do Contrato.

3.1.2.10. Não será permitido o reaproveitamento de preparações quentes e refrigeradas de
uma refeição para outra, devendo obrigatoriamente descartar os restos (alimentos que foram
preparados e servidos para os usuários ou os que ultrapassaram os limites seguros tempo X
temperatura, mesmo não tendo sido servidos), impedindo sua reutilização.

3.1.2.11. Para reutilização de sobras limpas, a empresa deverá apresentar ao scal do contrato,
para aprovação, os POP’s a serem adotados segundo a legislação e segui-los
minuciosamente, devendo ser registrado em chas próprias todo o processo aderido.

3.1.2.12. O horário de atendimento previsto será das 11h30min às 13h30min e das 18h00min
às 20h00min, todos os dias da semana, para os funcionários (área da saúde, terceirizados,
militares administrativos, sentinelas escalados).

3.1.2.12.1. Os funcionários que trabalham durante o dia terão direito ao almoço e 01 (um) Kit
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Lanche individual, e os do turno da noite terão direito ao jantar e a 01 (um) Kit Lanche
individual.
3.1.2.13. O horário de atendimento poderá ser alterado de acordo com a determinação do
Hospital de Campanha, ou resultante de prévia negociação entre as partes. Após a
comunicação, a CONTRATADA terá 02 (dois) dias úteis para adequação à mudança.

3.1.2.14. Havendo necessidade de mudanças e ajustes de horários de funcionamento por parte
da CONTRATADA, esta deverá solicitar com 02 (dois) dias úteis de antecedência, justicando
por escrito os motivos, para análise e apreciação por parte da CONTRATANTE.

3.1.2.15. Fica a CONTRATADA responsável pela logística de controle do uxo de usuários,
comprovação com assinatura de cada um dos usuários do self-service, bem como, do
recebimento dos pagamentos referentes à parte não subsidiada das refeições fornecidas
diariamente.

3.1.2.16. Na preparação de bebidas no restaurante, a contratada deverá utilizar água mineral ou
puricada por sistema de ltração por membrana para a preparação de sucos ou qualquer outra
bebida que inclua água potável em sua preparação, mediante controle de potabilidade
empregando a Portaria nº 518/2004/ANVISA.
3.1.3. DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS - KIT LANCHE INDIVIDUAL 
3.1.3.1. O Kit Lanche individual será disponibilizado para os funcionários no espaço destinado
ao refeitório, em períodos pré-estabelecidos.

3.1.3.1.1. Os funcionários que trabalham durante o dia terão direito ao almoço e 01 (um) Kit
Lanche individual, e os do turno da noite terão direito ao jantar e a 01 (um Kit Lanche individual).

3.1.3.2. Cada Kit Lanche será composto por:

a) Suco ou achocolatado ou refrigerante: 01 unidade (mínimo 200 ml)

b) 02 tipos de sanduíche: 02 unidades (mínimo 50 g cada)

c) 01 tipo de barra de cereal: 01 unidade (mínimo 25 g)

d) 01 tipo de fruta: 01 unidade

e) 01 tipo de bolo: 01 unidade (mínimo 40g)

f) 01 tipo de guardanapo: 02 unidades (mínimo 23x 23cm)

3.1.3.3. Os sanduíches e frutas deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas,
confeccionadas em papel filme PVC adequado para uso com alimentos.

3.1.3.4. Os sabores/recheios, os tipos de bebidas, sanduíches, bolos e frutas dos lanches
poderão ser escolhidos, a critério do CONTRATANTE, dentre as opções contidas no ANEXO
IX.

3.1.3.5. Cada Kit Lanche deverá vir em embalagens pet retangulares transparentes e ser
fornecido fechado, sem prejuízo das embalagens do suco, da barra de cereal, do sanduíche e
do bolo. Todos os alimentos deverão estar em perfeito estado e dentro do prazo de validade.

3.2. DOS UTENSÍLIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS
3.2.1. Aos pacientes será fornecido um conjunto de garfo, faca e colher rígidos, de material
resistente, branco leitoso, guardanapo de papel de boa qualidade(material 100% celulose, folha
simples, 100% branco, macio e boa capacidade de absorção), palito de dente descartável, tudo
devidamente embalado e lacrado nas refeições distribuídas.

3.2.2. Todos os materiais descartáveis utilizados para quaisquer tipos de refeições, deverão ser
aprovados pela CONTRATANTE.

3.2.3. Para o desjejum e lanche da tarde o kit de talheres será composto de colher e faca.

3.2.4. Para a colação e ceia será fornecido colher, quando a refeição exigir.

3.2.5. Observar os tipos de alimentos a serem servidos em cada refeição para fornecer o kit de
talheres mais apropriado.

Termo de Referência Licitação - Modelo Prodemge PMMG/DAL/CAA-HC 16049498         SEI 1250.01.0004368/2020-63 / pg. 6



3.2.6. As refeições, almoço e jantar, deverão ser fornecidas em recipientes próprios,
descartáveis com três divisórias e tampa, preservando a aparência e montagem original da
alimentação.

3.2.7. Os pratos frios e o feijão, deverão ser servidos em recipientes descartáveis,
separadamente das refeições e distribuídos nos carrinhos conforme especificações descritas
neste Termo.

3.2.8. As sopas deverão ser servidas em sopeiras apropriadas descartáveis, com tampa e com
capacidade de 700 mL.

3.2.9. As refeições deverão ser servidas em bandeja própria de material lavável, resistente, em
bom estado de conservação, acondicionada em carrinhos fechados, térmicos e refrigerados, de
modo a conservar a temperatura da refeição até a entrega, contendo forro descartável, de cor
clara, de papel não reciclado, cujo tamanho seja proporcional ao preenchimento completo da
bandeja e próprio para este serviço.

3.2.10. As refeições deverão ser identificadas com etiqueta contendo nome do paciente, data,
leito e tipo de dieta, de forma a sinalizar a refeição do paciente e evitar troca entre alimentação
dos pacientes.

3.2.11. É expressamente proibido o uso de papel que não seja forro próprio para forrar as
bandejas.

3.2.12. Todas as refeições deverão ser distribuídas aos pacientes em carrinhos térmicos e
refrigerados, novos, com termostato e rodas que minimizem o impacto no momento do trajeto,
obedecendo às dimensões do Hospital Campanha no percurso necessário, apropriados para
as portas, elevadores e corredores existentes no Hospital. Somente permitido o serviço
diretamente na bandeja para as refeições extras. Cada carrinho deverá ser suficiente para
comportar todas as refeições do respectivo setor.

3.2.13. Os utensílios deverão ser apropriados aos carrinhos de distribuição.

3.2.14. O café, chá e leites diversos (como achocolatado, semidesnatado, desnatado, soja, etc)
deverão ser servidos quentes e individualmente em copos descartáveis, com capacidade de
até 300mL, sendo um para café e um para leite para cada paciente internado.

3.2.15. Os copos descartáveis deverão ser servidos com tampa para os pacientes.

3.2.16. É de responsabilidade da CONTRATADA o dimensionamento dos copos descartáveis
para atender a demanda de café e leite.

3.2.17. O açúcar e o adoçante das bebidas e o sal dos alimentos, azeite para salada, deverão
ser fornecidos em sachês, para que o próprio cliente tempere sua bebida/refeição, respeitadas
as prescrições médicas.

3.2.18. As sobremesas doces deverão ser servidas em recipiente apropriado, de boa
qualidade, resistente, descartável, com tampa, com capacidade de 100 ml. Para as frutas de
sobremesa deverão seguir as orientações do subitem 3.3.11 do Termo de Referência.

3.2.19. Todos os alimentos servidos diretamente em copos descartáveis como fruta picada,
mingau, suco, dentre outros, deverão sair para distribuição com tampa e ser de material
resistente a rupturas e a temperatura maxima de até 100°C, de acordo com a norma NBR
14865/2012 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

3.2.20. As reposições de utensílios, bandejas, vasilhames e material descartável servido aos
pacientes ficam sob responsabilidade da CONTRATADA, e deverão ser repostos
imediatamente, sempre que por algum motivo faltar.

3.2.21. Os utensílios de cozinha, louças, talheres e bandejas devem ser acondicionados, quando
não estiverem em uso, em armários fechados.

3.2.22. Os talheres, pratos e bandejas danificados (amassados, muito riscados, muito gastos,
etc.) deverão ser substituídos imediatamente.
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3.3. DA DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS AOS PACIENTES
3.3.1. As refeições deverão ser distribuídas nos dias e horários estabelecidos de acordo com o
Anexo III, podendo ocorrer alteração prévia por meio de um comunicado formal da
CONTRATANTE, conforme a necessidade e conveniência.

3.3.2. Deverá manter a qualidade e uniformidade no padrão de alimentação (aspecto, sabor,
tempero e consistência), independentemente das escalas de serviço adotadas.

3.3.3. A CONTRATADA deverá monitorar diariamente as temperaturas de todas as
preparações, dos pacientes (almoço e jantar) obedecendo aos critérios estabelecidos pela
legislação vigente. Tais temperaturas deverão ser registradas em planilhas com descrição dos
horários exatos das aferições, data, discriminação dos respectivos alimentos e assinatura do
responsável. As planilhas deverão ser entregues à CONTRATANTE mensalmente.

3.3.4. Deverá cumprir os horários de distribuição das refeições para pacientes, previstos no
Anexo III.

3.3.5. As refeições para pacientes deverão ser acondicionadas em balcões térmicos (pratos
quentes) que mantenham os alimentos imediatamente após o preparo, à temperatura superior a
60ºC, abrangendo até 2 horas após o início da distribuição. Os pratos frios (saladas) deverão
ser acondicionados sob refrigeração e mantidos à temperatura inferior a 10ºC, abrangendo até
2 horas após o início da distribuição.

3.3.6. Os pães, biscoitos e torradas deverão ser servidos em embalagens individualizadas
atóxicas e lacradas (em sachês).

3.3.7. Os pães que compõem o lanche da tarde e ceia deverão ser entregues o mais próximo
do horário de distribuição de acordo com o Anexo III para fornecer alimentos mais frescos e de
melhor qualidade.

3.3.8. Os pães, biscoitos e torradas serão acompanhados de um (01) sachê de manteiga ou
geleia, dependendo do cardápio ou patologia do paciente.

3.3.9. Deverá fornecer biscoitos variados com sabores diversos como amanteigado, rosquinha,
maisena, polvilho, dentre outros, descritos no cardápio que será aprovado pela
CONTRATANTE.

3.3.10. Alimentos refrigerados como saladas, sucos, iogurte, gelatina, sobremesas, água,
deverão ser transportados de modo a conservar a temperatura das mesmas até a entrega para
os pacientes e acompanhantes legalmente instituídos.

3.3.11. Todas as frutas deverão ser higienizadas, sanitizadas e embaladas individualmente em
sacos plásticos lacrados ou plástico atóxico tipo fita filme, quando inteiras. As demais como
mamão, melão, melancia, manga e abacaxi serão servidas picadas e porcionadas em
recipientes descartáveis com tampa, obedecendo a gramatura prevista, e etiquetas com data
de fabricação e validade. As frutas somente serão servidas amassadas (papa) para a dieta
pastosa ou de acordo com prescrição médica ou nutricional. Nesse caso, deverão ser servidas
em potes plásticos com tampa e acompanhadas de colher descartável e guardanapo de boa
qualidade (material 100% celulose, folha simples, 100% branco, macio e boa capacidade de
absorção), embalados em sacos plásticos devidamente lacrados. NOTA: As laranjas deverão
ser servidas descascadas e as bananas com cabinho.

3.3.12. Frutas de primeira qualidade, firmes, sem defeitos, bem desenvolvidas, maduras sem
apresentar pontos de prévia deterioração. Para as frutas com peso inferior ao praticado, a
CONTRATADA deverá servir 2 (duas) unidades.

3.3.13. Os produtos industrializados deverão ser aprovados pela CONTRATANTE para análise
nutricional adequada.

3.3.14. Os doces em tablete, industrializados, deverão conter rótulos com informações
nutricionais, datas de fabricação e validade.

3.3.15. A CONTRATADA deverá fornecer variedades de doces diet, incluindo doces tipo
tablete, para pacientes diabéticos.
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3.3.16. A CONTRATADA deverá servir suco para os pacientes.

3.3.17. Considerando que os pacientes estão isolados, deverão ser servidos sucos de caixinha
(200 mL), de boa qualidade, com polpa de fruta em sua composição, não sendo aceito néctar
de frutas nos ingredientes. Caso a CONTRATADA forneça suco em lata, deverá ser fornecido
canudo embalado individualmente e lacrado, pois o suco deverá ser servido na embalagem de
origem.

3.3.18. A CONTRATADA deverá fornecer canudo embalado individualmente e lacrado, quando
solicitado.

3.3.19. Deverá ser fornecido a todos os pacientes internados, diariamente, 1 (um) litro de água
mineral sem gás, distribuídos em garrafas individuais, descartáveis e lacradas, sendo uma
garrafa (500 mL) pela manhã, no horário do desjejum, juntamente a um kit de 03 (três) copos de
200 mL, descartáveis, resistentes e de boa qualidade, para que sejam utilizados durante todo o
dia. Servir a segunda garrafa (500 mL) de água na parte da tarde, no horário do lanche. A água
deverá ser servida gelada, mesmo em época de inverno, e transportadas em caixas
isotérmicas, exceto para pacientes com dieta enteral.

3.3.20. Não fornecer água para pacientes com dieta suspensa;

3.3.21. Água fornecida para as salas de estabilização deverá ser identificada com o número do
leito e nome do paciente;

3.3.22. Para as internações que ocorrerem após o serviço do desjejum também deverão
receber 1 (um) litro de água mineral sem gás conforme especificação do subitem 3.3.19 do
Termo de Referência.

3.3.23. Os pacientes em uso de dieta enteral deverão receber 1 (um) litro de água mineral sem
gás no desjejum.

3.3.24. Pacientes com dieta parenteral terão direito à água apenas quando estiverem com via
oral associada.

3.3.25. Deverão ser fornecidos para o corpo administrativo, nos dias úteis, 02 garrafas de café,
uma com açúcar e outra sem açúcar, com capacidade para 1 litro cada e 02 garrafas de chá,
uma com açúcar e outra sem açúcar, com capacidade para 1 litro cada, na parte da manhã e na
parte da tarde, conforme horário estipulado pela CONTRATANTE. Os sabores dos chás
deverão ser variados (mate, camomila, erva cidreira, erva doce e outros).

3.3.26. Deverão ser fornecidos para os funcionários da saúde 04 garrafas de café, que serão
dispostas na sala de descompressão, sendo duas com açúcar e duas sem açúcar, com
capacidade para 1 litro cada e 04 garrafas de chá, sendo duas com açúcar e duas sem açúcar,
com capacidade para 1 litro cada, com reposição quatro vezes ao dia, conforme horário
estipulado pela CONTRATANTE. Os sabores dos chás deverão ser variados (mate, camomila,
erva cidreira, erva doce e outros).

3.3.27. Os horários para entrega das garrafas de café, chá e leite serão definidos pela chefia e
comunicado a Hotelaria posteriormente.

3.3.28. Quando houver alta demanda de pedidos extras em um mesmo horário as refeições
deverão ser distribuídas em carrinhos e de forma operacional que não prejudique a circulação
no local.

3.4. DOS CARDÁPIOS ESPECIAIS
3.4.1. Em datas festivas (dia das mães, dia dos pais e outras indicadas pela CONTRATANTE)
deverão ser elaborados pela CONTRATADA e aprovados previamente pela CONTRATANTE,
cardápios especiais (refeições: almoço e/ou jantar; lanches), sem custos adicionais, para
distribuição para os pacientes, bem como oferta no self-service, respeitadas as características
dos destinatários.

3.4.1.1. Caso a desmobilização do Hospital de Campanha não ocorra em 2020, a
CONTRATADA deverá fornecer cardápio especial no jantar dos dias 24 e 31 de dezembro; e
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no almoço dos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro do ano corrente. Também poderá ser
solicitado pela CONTRATANTE a inclusão de itens especiais no cardápio do lanche da tarde.

3.4.1.2. Os cardápios especiais para pacientes, deverão conter preparações diferenciadas ao
que usualmente é servido incluindo produtos como, por exemplo, palmito, azeitonas, alcaparras,
tomate cereja, ovo de codorna, alface americana, salpicão; saladas variadas; massas diversas
(canelone, raviole, lasanha etc); carnes de primeira qualidade, (alcatra, contra filé, miolo de
alcatra); guarnições e sobremesas mais elaboradas com itens que a CONTRATANTE julgar
necessário.

3.4.1.3. Nas preparações das refeições dos pacientes, a CONTRATADA deverá elaborar
cardápios especiais (prato principal, acompanhamento, guarnição, salada e sobremesa) que
atendam a maioria das dietas e suas consistências. Por exemplo, servir sobremesa especial
que atenda às consistências branda, pastosa e diet incluindo mousses diversos, brigadeiro,
pudins etc, utilizando ingredientes tradicionais e não semiprontos, como pudins industrializados.

3.4.1.4. O cardápio especial para a distribuição aos funcionários no self-service, deverá ter o
prato principal mais elaborado (parmegianas, carne assada com recheio dentre outros) porção
de 150 g.

3.5. DOS EQUIPAMENTOS
3.5.1. Todos os equipamentos, utensílios e materiais serão de responsabilidade da
CONTRATADA e deverão estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. Os
materiais pertencentes à CONTRATANTE, constantes do Anexo II, poderão ser utilizados pela
CONTRATADA, que se responsabilizará pela higienização e manutenção dos mesmos,
devendo repor o equipamento danificado, sem ônus para a CONTRATANTE. O fato da
CONTRATANTE possuir equipamentos disponibilizados para a CONTRATADA não impede a
CONTRATADA de possuir os equipamentos necessários para o bom funcionamento do serviço.

3.5.2. A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 dias após a assinatura do contrato, um
programa semestral de manutenção dos equipamentos. Este programa deverá conter
cronograma de manutenção preventiva; relação dos equipamentos a serem utilizados,
especificando a quantidade, marca, tipo, tempo de uso, valor do equipamento e o estado em
que for colocado à disposição; relatório de manutenção detalhada; número e características
(refrigeração ou aquecimento) para garantir a segurança do alimento em toda a cadeia.

3.5.2.1. Para as manutenções corretivas, determinar uma data para o cumprimento do serviço,
não podendo ser superior a 15 (quinze) dias corridos a partir da identificação do problema, seja
a identificação feita pela CONTRATANTE ou CONTRATADA, desde que não acarrete prejuízos
na prestação do serviço, na segurança alimentar e na qualidade dos alimentos.

3.5.2.2. Substituir os equipamentos quando a manutenção corretiva não for realizada no prazo
de 15 (quinze) dias corridos, a fim de não acarretar prejuízos no atendimento e na qualidade da
prestação do serviço.

3.5.2.3. Realizar manutenções semestrais nos seus aparelhos elétricos.

3.5.2.4. Comprovar por meio de laudo, a assistência técnica realizada em todos os
equipamentos.

3.5.3. Durante a prestação de serviço deverá ocorrer manutenção preventiva e corretiva dos
carrinhos quando necessário, visando que os carrinhos térmicos e refrigerados permaneçam
em bom estado de conservação durante toda a vigência do contrato.

3.5.4. A CONTRATADA deverá apresentar relatório mensal acompanhado de certificado ou
comprovante de execução à CONTRATANTE com todas as manutenções realizadas nos
equipamentos da CONTRATADA e também nos equipamentos disponibilizados pela
CONTRATANTE, no mês anterior.

3.5.5. Todos os equipamentos da cozinha deverão ter a temperatura monitorada 2 (duas) vezes
ao dia com anotação em planilhas específicas e arquivadas para controle e análise pela
CONTRATANTE. Estas planilhas deverão conter data, horário exato da aferição, temperatura,
identificação do equipamento e assinatura do funcionário responsável e serem apresentadas à
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CONTRATANTE, mensalmente, para conferência pelo fiscal do contrato.

3.5.6. A manutenção, adaptação, adequação predial e outros que se fizerem necessários nas
dependências e instalações do Hospital Campanha somente serão realizados se previamente
aprovados pela CONTRATANTE, representada pelo fiscal do contrato. A forma de
ressarcimento dos valores gastos pela CONTRATADA com adaptação, adequação predial e
outros será realizada mediante apresentação de comprovantes fiscais, após aprovação pelo
ORDENADOR DE DESPESAS.

3.5.6.1. A CONTRATANTE não se responsabilizará pela aquisição e pagamento de
equipamentos outrora adquiridos pela CONTRATADA.

3.5.6.2. Para a aprovação prévia dos valores gastos pela CONTRATADA com adaptação,
adequação predial e outros deverão ser apresentados três orçamentos que comprovem os
valores praticados no mercado.

3.5.7. Constar na planilha de relação dos bens de sua propriedade os equipamentos que serão
disponibilizados para a execução dos serviços, bem como o custo de cada um.

3.5.8. Atestar a vida útil dos equipamentos elétricos e de outros gêneros, descrito na relação
dos bens de sua propriedade, que serão disponibilizados para a execução dos serviços, por
intermédio do fabricante ou por órgão competente onde ele seja registrado, tendo por base o
emprego diário de 04 (quatro) horas.

3.6. DOS INSUMOS
3.6.1. Deverão ser utilizados carnes e derivados adquiridos diretamente de estabelecimentos
fiscalizados que tenham selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA), inspeção do Ministério da Agricultura ou do órgão fiscalizador municipal,
conforme a padronização e quantidades especificadas pela CONTRATADA, e transportados
em veículos refrigerados que atendam às normas da Vigilância Sanitária. As informações do
rótulo devem obedecer ao preconizado pela legislação vigente.

3.6.2. Para o preparo e elaboração das refeições dos pacientes deverão ser observadas e
cumpridas as seguintes características dos alimentos:

3.6.2.1. Arroz tipo 01(um), longo, brilhado, comum e integral.

3.6.2.2. Feijão novo, tipo 01(um), inteiro.

3.6.2.3. Massas com ovos comum e integral.

3.6.2.4. Pó para pudim com leite em sua composição comum e diet com sabores variados (no
mínimo três).

3.6.2.5. Pó para gelatina comum e diet com sabores variados (no mínimo três).

3.6.2.6. O leite deverá ser o tipo longa vida ou UHT (Ultra Alta Temperatura) em embalagem
para acondicionamento de leite esterilizado. Em casos de necessidade a CONTRATADA
deverá disponibilizar outros tipos de leite, como de soja, desnatados e dentre outros, conforme
prescrição médica ou da EMTN (Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional).

3.6.2.7. Iogurte de primeira qualidade, com polpa de fruta, não sendo aceito preparado de fruta
e bebida láctea, em embalagem individual e lacrada. O iogurte não poderá ser porcionado, mas
deverá ser fornecido na própria embalagem do fabricante.

3.6.2.8. Molhos não industrializados.

3.6.2.9. Folhosos de primeira qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, firmes e bem
desenvolvidas.

3.6.2.10. Legumes, raízes, tubérculos de primeira qualidade, classificados como Extra AA.

3.6.2.11. As frutas, vegetais folhosos e outros alimentos deverão ser sanitizados com produtos
específicos aprovados pelo Ministério da Saúde e/ou ANVISA(Agência Nacional de Vigilância
Sanitaria). O processo de higienização deverá obedecer ao preconizado pela legislação
vigente.

Termo de Referência Licitação - Modelo Prodemge PMMG/DAL/CAA-HC 16049498         SEI 1250.01.0004368/2020-63 / pg. 11



3.6.3. Utilizar gêneros e produtos alimentícios de primeira qualidade conforme citado no subitem
3.6, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro
do prazo de validade.

3.6.4. Para o preparo e elaboração das refeições servidas no self-service deverão ser
observadas e cumpridas as características dos alimentos e incidências previstas no ANEXO IX.

3.6.5. Em complementação ao cardápio deverão ser oferecidos, em quantidade suciente para
atendimento aos usuários e dispostos em 2 (dois) locais especícos do refeitório, os seguintes
itens:

a) sal iodado em sachê (mínimo 2 recipientes);

b) palitos em sachê (mínimo 2 recipientes);

c) molho de pimenta devidamente identicado e acondicionado em recipiente de vidro
apropriado com bico dosador em inox (mínimo de 4 recipientes);

d) farinha devidamente acondicionada em farinheira (mínimo 2 recipientes);

e) azeite de oliva extra virgem, devidamente identicado e acondicionado em vidro apropriado
com bico dosador em inox, sem conter qualquer tipo de mistura (mínimo de 4 recipientes);

f) vinagre, devidamente identicado e acondicionado em vidro apropriado com bico dosador em
inox (mínimo 4 recipientes);

g) adoçante de boa qualidade, em sachê;

h) Porta-guardanapos de papel e recipiente de em aço inox (mínimo 4 unidades); cabendo
ainda a CONTRATADA fornecer os demais materiais, equipamentos e utensílios necessários à
satisfatória execução do objeto da contratação, inclusive produtos de limpeza.

3.7. DA QUANTIDADE DE REFEIÇÕES
3.7.1. A quantidade e o tipo de dieta (dieta livre, pastosa, branda e sopa, dentre outras)
poderão variar de acordo com a necessidade da Unidade.

3.7.2. As quantidades de dietas pré-estabelecidas no Termo de Referência poderão sofrer
alterações conforme a ocupação hospitalar e as intercorrências clínicas na internação.

3.7.2.1. Os quantitativos apresentados no Termo de Referência, conforme Anexo I, foram
estabelecidos a partir da estimativa de pacientes a ocupar o Hospital Campanha. Sendo assim,
é importante ressaltar que poderá ocorrer variação da média mensal, tanto para mais quanto
para menos, em relação à média da tabela de referência.

3.7.2.2. Não existem quantidades estimadas para os pedidos extras, uma vez que essas
solicitações são realizadas conforme demanda dos setores.

3.7.3. A CONTRATADA deverá cumprir as quantidades per capita estabelecidas na
padronização, assim como obedecer aos tipos de alimentos constantes em todo Termo de
Referência, para montagem do cardápio.

3.7.4. Para as refeições distribuídas no self-service aos funcionários (almoço e jantar), bem
como os Kit Lanche individuais, as quantidades irão variar de acordo com o volume de
funcionários na unidade, diretamente relacionado ao número de leitos em funcionamento.

3.7.4.1. A CONTRATANTE informará diariamente à CONTRATADA o número estimado de
funcionários em cada turno para dimensionamento do almoço, jantar e kit lanches individuais.

3.7.4.1.1. O prazo mínimo para informação da quantidade de usuários do refeitório será definida
entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE quando da publicação do contrato.

3.7.4.2. O Hospital Campanha poderá ser ativado por partes, sendo que para funcionamento full
(plena capacidade), o número de funcionários estimados é de 860 por turno.

3.7.4.2.1. Poderá ocorrer a mobilização do hospital em partes, primeiramente para sendo que
para o primeiro mês de fornecimento serão ativados 80 leitos, podendo haver acréscimo neste
número, até os limites legais.
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3.7.4.2.2. Quando ocorrer o acionamento da empresa para mobilização do hospital campanha,
será informado o número de funcionários do hospital previsto para o início da operação, para
que a CONTRATANTE possa estimar a quantidade de refeições. O quantitativo inicial
aproximado é constante do Anexo I deste termo.

3.8. DA LIMPEZA E HIGIENE REALIZADA PELA CONTRATADA
3.8.1. Procederá a limpeza, higiene e conservação das instalações da cozinha, banheiros, e
áreas adjacentes, pisos, bancadas, portas, paredes, janelas, telas, extintores e hidrantes, copas
de higienização, utensílios, depósitos e corredores externos, com definição de periodicidade da
limpeza e descrição através de POP’s, avaliados e aprovados pela CONTRATANTE.

3.8.2. Deverá submeter o protocolo de limpeza e higienização à administração do Hospital para
aprovação, submetendo-se à fiscalização por parte dos membros desse serviço.

3.8.2.1.1. A CONTRATADA poderá ser submetida a inspeções dos gestores do hospital, para
averiguação da obediência às regras de atividades relacionadas ao controle de infecções
hospitalares.

3.8.2.1.2. Deverá afixar cartazes com orientações aos manipuladores de alimento, sobre a
correta higienização das mãos e demais hábitos de higiene, em locais de fácil visualização,
inclusive nas instalações sanitárias e lavatórios presentes no SND (Serviço de Nutrição e
Dietética).

3.8.3. Deverá assegurar que os manipuladores de alimentos usem cabelos presos e protegidos
por redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse fim, não sendo permitido o uso de
barba. As unhas devem ser mantidas curtas e sem esmalte ou base. Durante a manipulação,
devem ser retirados todos os objetos de adorno pessoal e maquiagem, obedecendo às normas
estabelecidas pelas legislações vigentes.

3.8.4. Deverá manter a cozinha e suas dependências constantemente limpas, livre de resíduos
que possam atrair moscas, insetos e demais pragas.

3.8.5. Deverá conservar limpas as instalações hidro sanitárias da cozinha, livres de detritos que
possam causar entupimentos, manter os ralos com tampas e janelas protegidas por telas,
zelando pela manutenção das mesmas. Os ralos e telas devem ser trocados sempre que
tiverem desgastes, conforme avaliação da CONTRATANTE.

3.8.6. Deverá possuir um POP (Procedimento Operacional Padrão) com a descrição do
processo de higienização do reservatório de água. O POP deverá ser avaliado e aprovado pela
CONTRATANTE.

3.8.7. A higienização do reservatório de água deverá ser realizada semestralmente ou antes em
caso de necessidade, e deverá ser encaminhado um documento que comprove a realização da
mesma, assim como a descrição do procedimento e o produto utilizado ao responsável
indicado pela contratante, através do fiscal do contrato.

3.8.8. Deverá fornecer equipamento de limpeza adequado às instalações físicas, como máquina
(enceradeira) para limpeza do chão, buchas e panos apropriados para atividade de cozinha
industrial. Os detergentes, saneantes, desincrustantes e demais produtos utilizados para a
limpeza das instalações deverão ser biodegradáveis e/ou obedecerem às exigências legais
vigentes e ecologicamente corretas para esse tipo de produto. Possuir FISPQ’s (Ficha de
Informação de Segurança para Produtos Químicos).

3.8.9. Os equipamentos e os produtos deverão ser aprovados pelo SCIH (Seção de Controle de
Infecção Hospitalar) da CONTRATANTE.

3.8.10. Os produtos de higiene como álcool, sabonete líquido e papel toalha deverão ter as
seguintes especificações: álcool tipo etílico, líquido/gel, graduação de 70° GL; sabonete líquido,
não diluído, neutro, inodoro e antisséptico; papel toalha descartável não reciclado, 100%
celulose. Todos os produtos químicos devem ser registrados na ANVISA(Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) e possuir FISPQ’s (Ficha de Informação de Segurança para Produtos
Químicos).
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3.8.11. Deverão ser observados pela CONTRATADA todos os critérios e padrões de
higienização e limpeza conforme determinado no Decreto Municipal nº 9859 de 02/03/1999, em
todas as fases de execução dos serviços. Adquirir e utilizar material registrado pelo Ministério
da Saúde e aprovado pela SICH (Seção de Controle de Infecção Hospitalar) da
CONTRATANTE.

3.8.12. Deverá providenciar lava louças industrial ou semi industrial, termodesinfectadora, para
limpeza dos vasilhames utilizados pelos pacientes.

3.8.13. Deverá utilizar materiais, equipamentos e tecnologias que, de uma maneira geral,
favoreçam a preservação e conservação do meio ambiente (geladeiras, freezers, fogões, lava-
louças novos, com consumo inteligente de água e energia; rotina de lavação dos utensílios e
ambientes que combata o desperdício de água; utilização racional da eletricidade,
principalmente à noite, dentre outros).

3.9. DO MANEJO DE RESÍDUOS PELA CONTRATADA
3.9.1. A CONTRATADA fica obrigada a cumprir todas as orientações da Comissão do PGRSS
(Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde) do Hospital Campanha
referentes ao manejo seguro e adequado dos resíduos gerados durante e após a execução de
suas atividades dentro da instituição, ou seja, segregação, acondicionamento e transporte
interno para o abrigo temporário, e transporte interno para o abrigo externo do Hospital, de
acordo com as definições descritas nas legislações pertinentes (RDC ANVISA 222/2018;
Resolução CONAMA 358/2005; ABNT NBR 10004:2004, 9191:2008) ou que vierem a substituí-
las.

3.9.2. A CONTRATADA deverá envidar esforços para minimizar o volume de resíduos gerados,
segregar resíduos com potencial à reciclagem, encaminhar adequadamente e com segurança
os resíduos ao abrigo externo do hospital, promovendo a saúde, a segurança do trabalhador e a
qualidade do meio ambie nte. Deverá participar de campanhas de educação ambiental
promovidas pela Instituição, incentivando a participação de seus funcionários.

3.9.3. Deverá indicar um de seus funcionários, para que seja um colaborador (FACILITADOR)
dos trabalhos realizados pela Comissão do PGRSS.

3.9.4. Materiais necessários ao manejo dos resíduos a serem adquiridos pela CONTRATADA:

3.9.4.1. Os sacos plásticos utilizados para o acondicionamento dos resíduos deverão atender a
seguinte especificação: serem constituídos de material resistente a ruptura, vazamento e
impermeáveis, conforme NBR 9191/2000 da ABNT. Deve ser respeitada a capacidade de cada
saco, observando também a saúde e segurança do trabalhador que realizará o manejo dos
resíduos.

3.9.4.1.1. Os sacos plásticos para acondicionar resíduos do grupo D (comuns não recicláveis e
comuns recicláveis) deverão ser de cor azul e não precisam ser identificados (RDC ANVISA
222/2018; Resolução CONAMA 275/2001).

3.9.4.1.2. Os sacos plásticos para acondicionar resíduos do grupo D (orgânicos) deverão ser de
cor marrom e não precisam ser identificados (RDC ANVISA 222/2018; Resolução CONAMA
275/2001).

3.9.4.2. As lixeiras para acondicionamento dos resíduos devem ser constituídas de material
lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura
sem contato manual (pedal). A capacidade dos recipientes deve atender a geração do setor.
Além disso, todas as lixeiras devem possuir identificação de acordo com o tipo de resíduo
acondicionado e o nome da empresa, em local visível.

3.9.4.2.1. As lixerias para acondicionamento dos resíduos comuns (comuns não recicláveis e
comuns recicláveis) deverão ser de cor cinza e identificadas com a simbologia do tipo de
resíduo acondicionado, (RDC ANVISA 222/2018; Resolução CONAMA 275/2001).

3.9.4.2.2. As lixerias para acondicionamento dos resíduos comuns, (orgânicos) deverão ser de
cor marrom e identificadas com a simbologia do tipo de resíduo acondicionado ,(RDC ANVISA
222/2018; Resolução CONAMA 275/2001).

Termo de Referência Licitação - Modelo Prodemge PMMG/DAL/CAA-HC 16049498         SEI 1250.01.0004368/2020-63 / pg. 14



3.9.4.3. Os carros coletores utilizados no acondicionamento dos resíduos no abrigo temporário
de resíduos e no transporte interno, deverão ser constituídos de material rígido, lavável,
impermeável e providos de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas
arredondadas, rodas revestidas de material que reduza o ruído. Deverão ser de cor cinza e
possuir identificação de acordo com o tipo de resíduo acondicionado e o nome da empresa, em
local visível.

3.9.4.4. As etiquetas de identificação das lixeiras e dos carros coletores de resíduos deverão
ser confeccionadas em material "vinil" ou "solvente laminado", de modo que possam ser
higienizadas regularmente sem que sejam danificadas.

3.9.5. Da segregação de resíduos.
3.9.5.1. Os resíduos deverão ser segregados e acondicionados segundo a classificação
estabelecida na legislação vigente sobre o gerenciamento de resíduos sólidos, (Lei Federal nº
12.305/10), coleta seletiva (Lei Estadual nº 13.766/00) e orientações da Comissão do PGRSS.

3.9.5.2. Resíduos comuns (recicláveis): A CONTRATADA deverá adotar práticas de
minimização, tais como redução de geração de resíduos e coleta seletiva. Outras ações
poderão ser estabelecidas pela CONTRATANTE ou propostas pela CONTRATADA.

3.9.5.2.1. Os materiais encaminhados à reciclagem deverão estar limpos e secos e serem
transportados separadamente dos demais resíduos até o abrigo externo.

3.9.5.2.2. Vidros quebrados ou quaisquer outros resíduos que ofereçam riscos a saúde do
trabalhador, quando da sua manipulação, deverão ser embalados e identificados de forma a
prevenir tais riscos, sendo imputado à CONTRATADA a responsabilidade por acidentes
ocupacionais comprovadamente relacionados a falhas neste quesito.

3.9.5.3. Resíduos comuns (orgânicos): São resíduos provenientes de sobras de alimentos que
não tiveram contato com pacientes e/ou clientes, sobras do preparo de alimentos, como, cascas
e talos de frutas e legumes. Deverão ser segregados no momento e local de geração, não
devendo ser misturados com resíduos plásticos, metálicos, vidro, papel ou qualquer outro
material.

3.9.5.3.1. Restos de alimentos provenientes das bandejas dos pacientes, acompanhantes e
médicos residentes, resto ingesta ou que tiveram contato com secreções, excreções ou outro
fluido corpóreo deverão ser segregados como rejeitos (resíduo comum).

3.9.5.4. Resíduos comuns (não recicláveis): Demais resíduos gerados, não classificados como
resíduos comuns recicláveis ou resíduos comuns orgânicos, deverão ser segregados no
momento e local de geração.

3.9.5.5. Resíduos Líquidos: Os resíduos líquidos, que não ofereçam risco à saúde e ao meio
ambiente, deverão ser descartados em rede de esgoto, sendo vedado o descarte em sacos
plásticos ou em contenedores/lixeiras destinados a resíduos sólidos.

3.9.5.5.1. Os resíduos líquidos deverão ser coados/peneirados antes do descarte, a fim de se
evitar o lançamento de material sólido na rede de esgoto, pois tal ação poderá interferir nos
parâmetros das análises de efluentes realizadas periodicamente na Unidade, estabelecidos na
Norma Técnica COPASA 187/5.

3.9.5.6. Óleo de cozinha: É proibido o descarte de óleos ou gorduras na rede de esgoto. Os
óleos e gorduras de uso culinário deverão ser acondicionados em recipiente rígido, com tampa
vedante e identificado e alojado em local seguro.

3.9.5.7. Lâmpadas: As lâmpadas queimadas, inteiras ou quebradas, deverão ser embaladas
em papelão e entregues ao eletricista na oficina da Seção de Manutenção Predial, que as
acondicionará no abrigo externo de lâmpadas. Em hipótese alguma, as lâmpadas poderão ser
descartadas como resíduos comuns ou serem acondicionadas no abrigo da cozinha, junto aos
demais resíduos.

3.9.5.8. Pilhas e Baterias: O descarte de pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo
Chumbo (Pb), Cádmio (Cd) e Mercúrio (Hg) e seus compostos, deverá ser realizado no
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Almoxarifado da Unidade, conforme orientação da Comissão do PGRSS (RDC ANVISA
222/2018; Resolução CONAMA 401/2008).

3.9.6. Do acondicionamento dos resíduos.
3.9.6.1. A CONTRATADA deverá manter os sacos plásticos com os resíduos dentro das lixeiras
e dos carros coletores, até o momento do transporte desses resíduos para o abrigo temporário
ou para o abrigo externo da CONTRATANTE.

3.9.6.2. A capacidade de acondicionamento dos sacos plásticos, das lixeiras e dos carros
coletores deve ser observada, evitando a ruptura dos sacos e o transbordamento de resíduos
das lixeiras e carros coletores.

3.9.6.3. É proibido o acondicionamento dos sacos plásticos contendo resíduos diretamente
sobre o piso do abrigo temporários de resíduos ou sobre as tampas dos carros coletores.

3.9.7. Do transporte interno de resíduos
3.9.7.1. O transporte dos resíduos para o abrigo temporários, sobre responsabilidade da
CONTRATADA, deverá ser realizada em carros coletores. Durante o transporte a tampa do
recipiente deverá permanecer fechada.

3.9.7.2. O transporte interno dos recipientes deverá ser realizado sem esforço excessivo ou
risco de acidente para os funcionários, para tanto somente um carro coletor deverá ser
tranportado por vez.

3.9.7.3. O transporte interno dos resíduos para o abrigo externo da CONTRATANTE poderá
ocorrer em até 7 (sete) horários durante o dia, obedecendo o fluxo de materiais limpos e sujos
do Hospital.

3.9.7.3.1. Os horários definidos para o transporte interno dos resíduos para o abrigo externo da
CONTRATANTE serão informados no início da execução das atividades pela CONTRATADA.

3.9.7.4. Os resíduos gerados pela contratada deverão ser pesados no momento do recebimento
dos resíduos no abrigo externo do Hospital, pelo responsável designado pela CONTRATANTE,
na presença de um funcionário da CONTRATADA.

3.9.8. Do abrigo temporário de resíduos
3.9.8.1. O abrigo temporário de resíduos sob responsabilidade da CONTRATADA deverá ser
usado exclusivamente para o armazenamento temporário de resíduos.

3.9.8.2. O abrigo deverá ser identificado na parte externa com a inscrição (Abrigo Temporário
de Resíduos) e o nome da empresa.

3.9.8.2.1. A CONTRATADA deverá realizar a higienização do abrigo temporário de resíduos,
das lixeiras e dos carros coletores de resíduos regularmente, em local adequado (conforme
orientação do PGRSS), sempre após a retirada dos resíduos e quando apresentarem sujidade.

3.9.8.2.2. A CONTRATADA deverá manter o abrigo temporário de resíduos limpo e organizado,
sendo proibido a disposição de sacos contendo resíduos sobre o piso ou as tampas dos carros
coletores para resíduos, conforme descrito no subitem 3.9.6.3 do Termo de Referência.

3.9.9. Dos efluentes líquidos
3.9.9.1. Os efluentes líquidos gerados pela higienização dos ambientes utilizados pela
CONTRATADA, bem como da lavação das lixeiras e dos carros coletores deverão ser
obrigatoriamente direcionados à rede de esgoto, nunca aos pátios ou áreas externas.

3.9.9.2. Os produtos químicos utilizados para higienização dos materiais e ambientes
(detergentes, sabões, saneantes, desinfetantes, etc) deverão ser biodegradáveis, a fim de
evitar alterações nos parâmetros estabelecidos pela Norma Técnica COPASA 187/5.

3.9.10. Da Fiscalização
3.9.10.1. A CONTRATADA será submetida a vistorias de fiscalização periódicas pelo Setor de
Gerenciamento de Resíduos e pela Seção de Manutenção Predial - SMP, para averiguação do
cumprimento das orientações quanto ao correto manejo dos resíduos.
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3.9.10.1.1. Relatório contendo as não conformidades detectadas durante as vistorias da
fiscalização serão encaminhados ao fiscal do contrato, que notificará a CONTRATADA, fixando-
lhe prazos para promover as correções.

3.9.11. Do pagamento de valores gerados com a destinação dos resíduos
3.9.11.1. Os resíduos gerados pela CONTRATADA deverão ser pesados diariamente,
conforme rotina de coleta da CONTRATANTE, descrita nos subitens 3.9.7.3 e 3.9.7.4 do Termo
de Referência.

3.9.11.2. O valor gasto com a destinação do total de resíduos gerados no mês será custeado
pela CONTRATANTE, e obedecerá aos valores e correções constantes nos Contratos de
Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação final dos Resíduos em vigência no Hospital
Campanha.

3.9.11.2.1. A responsabilidade da CONTRATADA a coleta,
transporte, tratamento/beneficiamento e destinação correta dos óleos e gorduras de uso
culinário, sendo responsável também por todos os custos decorrentes desse tratamento.

3.9.12. Dos documentos que a CONTRATADA deverá apresentar ao Setor de
Gerenciamento de Resíduos, SMP e Fiscal do Contrato
3.9.12.1. Inventário com a caracterização (descrição) de todos os resíduos gerados na cozinha,
assim como se dará a segregação e acondicionamento dos resíduos para a reciclagem, até 30
dias após do início das atividades.

3.9.12.2. Cronograma de higienização dos abrigos sob responsabilidade da contratada, lixeiras
e contenedores e o roteiro padronizado para realização da atividade, (POP – Procedimento
Operacional Padrão), até 30 dias após o início das atividades.

3.9.12.3. Uma cópia das FISPQ (Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos)
dos produtos utilizados pela CONTRATADA, até 30 dias após o início das atividades e sempre
que algum produto for substituído.

3.9.12.4. Certificados de recolhimento de óleos e gorduras de uso culinário, mensalmente.

3.9.12.4.1. Nos meses em que a geração for insuficiente para coleta, deverá ser encaminhada
uma justificativa formal por escrito ao fiscal do contrato.

3.9.12.5. Cópia da lista de presença e o conteúdo do treinamento sobre gerenciamento dos
resíduos, ministrado aos funcionários da equipe de limpeza, envolvidos diretamente com o
manejo dos resíduos, até 10 dias após o início das atividades.

3.10. DAS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS PARA TODAS AS CATEGORIAS
PROFISSIONAIS DESCRITAS CONFORME DECRETO ESTADUAL 46.105 DE 12 DE
DEZEMBRO DE 2012.
3.10.1. A CONTRATADA deverá promover treinamentos periódicos visando a sustentabilidade
conforme Decreto Estadual 46.105 de 12/12/2012.

3.10.2. DO RECOLHIMENTO DE PILHAS E BATERIAS

3.10.2.1. Entregar as pilhas e baterias inutilizadas, que contêm em sua composição chumbo,
cádmio, mercúrio e seus compostos ao Almoxarifado da CONTRATANTE, para destinação,
conforme Resolução CONAMA 401/2008.

3.10.3. DO USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

3.10.3.1. Elaborar e manter programa de treinamentos dos funcionários, visando a
conscientização para a redução do consumo de energia elétrica.

3.10.3.2. Evitar o uso de extensões elétricas.

3.10.4. DO USO RACIONAL DA ÁGUA

3.10.4.1. Elaborar e manter um programa de treinamentos dos funcionários, visando a
conscientização para a redução do consumo de água.
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3.10.4.2. Colaborar com as medidas de redução do consumo e uso racional de água,
determinados pela CONTRATANTE. O encarregado pela execução dos serviços contratados
deverá atuar como facilitador de mudança de comportamento dos funcionários.

3.10.4.3. Fornecer equipamentos e insumos que necessitem de baixo consumo de água para o
seu funcionamento.

3.10.4.3.1. Fornecer baldes, mangueiras e outros objetos que possuam vazão compatível com o
não desperdício de água.

3.10.4.4. Fazer a limpeza das áreas externas e pátios somente por meio de varredura e
recolhimento de detritos, sendo expressamente vedada a lavagem com água potável, exceto em
caso que se confirme material contagioso ou outros que tragam dano à saúde.

3.10.4.4.1. Priorizar a utilização da água pluvial dos reservatórios da CONTRATADA para a
lavagem de áreas externas e pátios.

3.10.4.4.2. Os efluentes resultantes da lavagem sempre deverão ser direcionados para a rede
coletora de esgoto.

4. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
4.1. DAS REGRAS DE ASPECTO GERAL
4.1.1. Após publicação do contrato, a qualquer tempo será feito o acionamento da empresa
através de Ordem de Serviço ou outro meio definido pela CONTRATANTE, que terá prazo de
05 dias corridos para início das atividades, contados a partir da data do acionamento.

4.1.2. A CONTRATADA deverá elaborar cardápios diários de todas as refeições e sopas
obedecendo as particularidades das dietas.

4.1.2.1. Apresentará à CONTRATANTE cardápios balanceados, variados, com antecedência
de 10 (dez) dias, para ser analisado e aprovado pela CONTRATANTE. Caso haja alteração do
mesmo, a CONTRATADA enviará novo cardápio corrigido à CONTRATANTE para análise,
correção e aprovação em tempo hábil para sua execução. Esse prazo poderá ser alterado se
previamente acordado com a CONTRATANTE.

4.1.2.2. Os cardápios deverão ser apresentados completos a CONTRATANTE, com assinatura
do nutricionista responsável pela confecção, para a devida aprovação, que deverá ser realizada
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis.

4.1.2.3. A CONTRATADA deverá apresentar os cardápios de lanches e sopas separados das
demais refeições para avaliação da CONTRATANTE de acordo com o subitem 4.1.2 do Termo
de Referência.

4.1.2.4. Para o início dos trabalhos a CONTRATADA deverá estabelecer o cardápio dos
primeiros 30 (trinta) dias de funcionamento do hospital juntamente com a equipe da
coordenação técnica em um prazo de até 03 dias a contar do acionamento.

4.1.3. Realizará aquisição e armazenamento de gêneros, produtos alimentícios, materiais de
consumo em geral, bem como de equipamentos e materiais de limpeza, apresentando controle
através de planilhas ou sistemas informatizados para este fim.

4.1.3.1. O armazenamento e conservação dos produtos e gêneros alimentícios deverão seguir
as orientações do fabricante, bem como obedecer ao preconizado pela legislação vigente.

4.1.4. Deverá realizar o controle quantitativo e qualitativo dos gêneros alimentícios e dos
materiais de consumo.

4.1.5. Deverá apresentar estoque mínimo de produtos não perecíveis para atender a demanda
com pelo menos 1 (uma) semana de antecedência, e perecíveis para atender a demanda com
pelo menos 2 (dois) dias de antecedência, ressalvados os hortifrútis que poderão ser
adquiridos diariamente.

4.1.6. Realizará o pré-preparo, preparo, cocção e distribuição da alimentação obedecendo às
normas de higiene e segurança alimentar previstas na legislação vigente como RDC 216,
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portarias, normas e manuais que regem o serviço de alimentação.

4.1.6.1. Durante a preparação dos alimentos, devem ser adotadas medidas a fim de minimizar
o risco de contaminação cruzada, bem como demais riscos de qualquer espécie (físico-químico
ou biológico) que possa afetar a inocuidade do alimento. Em caso de tais ocorrências a
CONTRATADA estará sujeita a sanções administrativas.

4.1.7. A CONTRATADA deverá monitorar diariamente a temperatura dos alimentos durante o
processo de produção, de acordo com os parâmetros da Portaria 5 da CVS (Centro de
Vigilância Sanitária), de 09 de abril de 2013, para controle do binômio tempo x temperatura e
segurança alimentar. Essas temperaturas deverão ser registradas em planilhas e apresentadas
à CONTRATANTE mensalmente.

4.1.7.1. Deverá monitorar a temperatura das refeições servidas aos pacientes com prazo de até
30 minutos antes de iniciar o porcionamento e distribuição das refeições, respectivamente.

4.1.8. A CONTRATADA deverá garantir o número adequado de funcionários de plantão no local
de suas atividades, de modo a atender integralmente as necessidades dos usuários, conforme
horários de distribuição das refeições definidos pela CONTRATANTE, assim como para o
atendimento de situações emergenciais ou não rotineiras.

4.1.9. Deverá realizar a higienização e limpeza de todas as dependências utilizadas, dos
equipamentos, dos utensílios de cozinha e dos utensílios utilizados pelos pacientes e
acompanhantes, quando houver.

4.1.10. O cardápio deverá ser composto de acordo com as especificações contidas no Termo
de Referência, sem a eles se limitar, cujas quantidades mínimas deverão ser respeitadas,
presentes no subitem 4.1 do Anexo VIII

4.1.11. A CONTRATANTE por meio do ordenador de despesas, fiscal do contrato e
funcionários da Hotelaria designados, fará a degustação das refeições, analisando os seguintes
critérios: sabor, temperatura, aparência e consistência.

4.1.11.1. Qualquer não conformidade observada durante a prestação de serviço e/ou
degustação de todas as refeições, será reportada à CONTRATADA para que providências
sejam tomadas de imediato.

4.1.11.2. Os funcionários da Hotelaria designados pelo Fiscal do Contrato como auxiliares para
fiscalização da prestação dos serviços, terão livre acesso a todos os lugares necessários à
fiscalização.

4.1.11.3. A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA os resultados da pesquisa de
aceitabilidade dos cardápios e dos serviços prestados e a CONTRATADA deverá rever
imediatamente o cardápio e aplicar as medidas corretivas para modificação das não
conformidades encontradas e quando necessário excluir o item rejeitado.

4.1.12. Deverá apresentar mensalmente ao Setor de Hotelaria cópia da nota fiscal SEPARADA,
comprovando a aquisição da carne de primeira (alcatra, contrafilé, miolo de alcatra).

4.1.12.1. A CONTRATADA fica proibida de utilizar nas preparações, carnes cuja qualidade seja
inferior ao tipo proposto no Termo de Referência.

4.1.13. Deverá armazenar os alimentos conforme orientação do fabricante e normas vigentes.

4.1.14. Deverá realizar no mínimo, um treinamento mensal, teórico e prático, incluindo nesta
programação de treinamentos os temas relacionados à área de saúde e segurança do trabalho,
com todos os funcionários.

4.1.15. Apresentar à CONTRATANTE mensalmente o registro comprovando a realização do
treinamento com assinatura dos funcionários participantes, título do tema abordado, os
principais assuntos, nome e função do palestrante, carga horária, data e horário.

4.1.16. Deverá manter semestralmente, atualizada em uma pasta, toda a legislação relativa ao
serviço de nutrição.

4.1.17. Esta pasta deverá estar disponível para a CONTRATANTE.
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4.1.18. Deverá manter sempre atualizada a relação dos produtos químicos utilizados na
Unidade, bem como seus fornecedores e endereço.

4.1.19. Durante todo o horário de funcionamento da cozinha e da utilização do refeitório, o
prossional da área de nutrição da CONTRATADA deverá estar presente para acompanhar e
orientar as atividades desenvolvidas, esclarecendo toda e qualquer dúvida suscitada.

4.1.20. A CONTRATADA deverá permitir ao FISCAL de CONTRATO livre acesso a todas as
áreas do Restaurante Universitário (refeitório, cozinha, estoques, área de recebimento de
alimentos, e outras), fornecendo-lhes máscaras, toucas e demais equipamentos de segurança e
higiene que julgar ser necessário; bem como, visita de outros interessados, desde que
autorizados pela CONTRATANTE e agendada junto à CONTRATADA;

4.1.21. O acompanhamento diário da preparação das refeições por parte da CONTRATANTE
visa: contribuir para a garantia da preservação da qualidade, higiene e segurança alimentar;
cooperação técnica com a CONTRATADA com sugestões de inovações para o cardápio,
formas de apresentação e logística operacional.

4.1.22. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, efetuar, contratar terceiros ou ainda
acionar órgão público de controle sanitário para que o faça, à sua ordem, recolhimento de
amostras dos alimentos servidos no Restaurante, para análise laboratorial e técnica, visando
vericar o atendimento aos padrões mínimos exigidos de qualidade e higiene. Caberá à
CONTRATADA fornecer, gratuitamente, as porções recolhidas e permitir o livre acesso as
pessoas designadas para tal m.

4.1.23. Todos os produtos químicos adquiridos pela empresa CONTRATADA deverão ser
registrados na ANVISA e possuir FISPQ’s (Ficha de Informações de Segurança de Produtos
Químicos), que deverá ser mantida impressa em seus arquivos. Deverá ser entregue à
CONTRATANTE, a nova atualização, sempre que essa relação sofrer alguma alteração.

4.1.24. Deverá manter sempre atualizada a relação dos fornecedores de produtos alimentícios,
perecíveis e não perecíveis, inclusive com endereço e certificado de qualidade (alvará Sanitário,
registro nos órgãos fiscalizadores como Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento-
MAPA, Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA, Serviço de Inspeção Federal-SIF, dependendo
do produto).

4.1.24.1. Deverá ser entregue à CONTRATANTE, a nova atualização, sempre que essa relação
sofrer alguma alteração.

4.1.24.2. A CONTRATADA é responsável por garantir a qualificação de seus fornecedores.

4.1.25. Deverá possuir o Manual de Boas Práticas conforme a RDC 216/2004 e manter
armazenados os procedimentos operacionais padronizados (POP’s) em pasta de fácil acesso
aos funcionários, para a fiscalização da CONTRATANTE.

4.1.25.1. As instruções contidas nos POP’s de atividades como higienização das mãos,
higienização de hortifrutis, limpeza de equipamentos deverão ser descritas de forma
simplificada, ser de fácil visualização dos funcionários, e ter a aprovação da SCIH (Seção de
Controle de Infecção Hospitalar) do Hospital.

4.1.26. Deverá ter gelo em cubos, industrializado, com registro no Ministério da Saúde ou
ANVISA, disponível para atendimento de demandas específicas.

4.1.27. A CONTRATANTE terá autonomia para solicitar treinamentos dos funcionários e cobrar
a execução em atividades que julgar necessária para a manutenção da segurança e higiene
alimentar.

4.1.28. Deverá recolher os utensílios e resíduos descartados pelos pacientes, no prazo de
1(uma) hora após o término da distribuição das refeições, e obedecerá o fluxo de materiais
preestabelecido pela CONTRATANTE.

4.1.28.1. É proibido o fluxo cruzado entre os carrinhos de alimentação, os carrinhos de limpeza,
dos coletores de roupa suja e dos resíduos infectantes.

4.1.29. A empresa CONTRATADA não poderá em hipótese nenhuma utilizar as dependências
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do Restaurante para produzir, estocar ou receber alimentos provenientes e/ou destinados a
outros estabelecimentos que não sejam para utilizar no Hospital Campanha, bem como insumos
que não atendam ao padrão de qualidade estabelecido no Termo de Referência.

4.1.30. É terminantemente proibida a comercialização de bebidas alcoólicas, cigarros, entre
outros itens ou serviços para os quais a CONTRATADA não esteja devidamente autorizada
pela CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções previstas no contrato e até mesmo
rescisão, no caso de reincidência.

4.1.31. Cabe à CONTRATADA fornecer os equipamentos, utensílios e mobiliários
indispensáveis ao pleno funcionamento do restaurante sem prejuízo de outros materiais
discriminados no Termo de Referência e Anexos.

4.1.32. Responder pela manutenção diária das instalações do Restaurante, mantendo toda a
área concedida (salão, cozinha, depósito, vestiário, banheiros etc.) com o mais rigoroso padrão
de higiene, limpeza e arrumação, como também as áreas de preparação e manipulação dos
alimentos rigorosamente limpos e arrumados, incluindo mesas (os suportes horizontais e
verticais), cadeiras (assento, encosto e suportes), portas e pisos, equipamentos e utensílios
domésticos utilizados nas refeições;

4.2. DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES
4.2.1. Deverá realizar o porcionamento uniforme das dietas, seguindo a padronização
especificada neste Termo de Referência e utilizar utensílios apropriados em bom estado de
conservação e higiene.

4.2.2. Deverá realizar coleta de amostras em recipientes específicos, de todas as refeições dos
pacientes, do desjejum à ceia, diariamente, inclusive dos alimentos industrializados. Essas
amostras deverão ficar armazenadas em local apropriado por 72h, e disponíveis para a
CONTRATANTE, obedecendo às legislações vigentes.

4.2.3. Realizará o transporte interno e distribuição das refeições em carrinhos fechados,
térmicos e refrigerados, em ótimo estado de conservação. Os carrinhos poderão conter a
logomarca da CONTRATADA.

4.2.4. Apresentar pesquisa trimestral com anotação sistemática em forma de registro impresso,
contendo a descrição dos dias correspondentes e cardápio, de todo o “resto ingesta” da dieta
oral hospitalar dos pacientes nos setores de internação, em quilograma, para controle da
equipe nutricional hospitalar. A pesquisa deverá apresentar registro desse resto ingesta
referente a 05 (cinco) dias aleatórios, no mínimo, para cada mês do trimestre.

4.2.4.1. Por Resto ingesta entende-se como a quantidade de alimentos devolvida no prato ou
bandeja pelo paciente. O percentual de resto ingesta representa a quantidade desses alimentos
devolvidos em relação à quantidade oferecida.

4.2.5. Deverá elaborar cardápios unificados para os pacientes, procurando utilizar os mesmos
alimentos para preparações diferentes, de acordo com a variação da consistência das dietas
padronizadas, conforme Anexo VIII.

4.2.5.1. O cardápio estabelecido para o dia deverá ser preparado em quantidade suficiente
para atender a demanda, não sendo permitida troca de item do cardápio após iniciado o
serviço, inclusive para os itens de cortesia incluído no cardápio pela CONTRATADA.

4.2.5.2. Os cardápios do almoço e jantar deverão ser elaborados mensalmente com
possibilidade de repetição trimestral caso autorizado pela CONTRATANTE.

4.2.5.3. A repetição trimestral não desobriga a CONTRATADA de apresentar o cardápio com a
antecedência prevista no subitem 4.2.5.2 do Termo de Referência.

4.2.6. Deverão ser organizados cardápios variados com base na relação de gêneros e produtos
alimentícios padronizados pela CONTRATADA com aprovação prévia da CONTRATANTE,
para o atendimento das necessidades nutricionais diárias recomendadas.

4.2.7. Deverá ser disponibilizado, diariamente, o cardápio completo dos pacientes, fixado em
local visível para as copeiras.
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4.2.7.1. As(os) copeiras(os) deverão ter conhecimento do cardápio e dos diferentes tipos de
consistência para porcionamento adequado e fornecimento correto das refeições, para
execução da atividade e também para informar aos pacientes e acompanhantes, caso sejam
questionados .

4.2.8. A CONTRATADA deverá possuir em estoque alimentos específicos para atender as
dietas previstas no item 2 do Anexo VIII, independente do tipo de refeição prevista no cardápio
do dia.

4.2.8.1. As preparações fornecidas para os pacientes e funcionários, deverão ser variadas,
criativas e com boa apresentação, evitando a monotonia dos pratos. Tal critério se aplica para
todos os tipos de dietas.

4.2.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de conferir o peso dos alimentos, devendo a
CONTRATADA providenciar o imediato reparo do quantitativo, sempre que houver discordância
quanto à quantidade servida no prato principal (carne).

4.2.10. Poderá haver substituição por 02 (dois) ovos, no prato principal, sem custos adicionais à
CONTRATANTE, mediante esquema alimentar ou observação adicionada no próprio mapa de
dietas, após avaliação e aprovação de nutricionistas da EMTN.

4.2.11. Deverá fazer o pedido de dieta enteral e módulos três vezes por semana, às segundas,
quartas e sextas-feiras, em formulário próprio do Hospital, junto ao SMMH (Setor de Material
Médico Hospitalar) conforme as prescrições médicas e da EMTN (Equipe Multidisciplinar de
Terapia Nutricional). Ressalta-se que os dias de pedido de dieta enteral e módulos podem
sofrer alterações conforme haja necessidade por parte do setor responsável.

4.2.12. Fará o controle do estoque (quantidade e validade), a dispensação das dietas enterais,
módulos, mix de fibras, suplementos, espessantes e afins, conforme prescrição ao leito do
paciente.

4.2.13. As dietas enterais, os módulos via enteral e via oral, suplementos, mix de fibras e
espessantes deverão sair do SND (Serviço de Nutrição e Dietética) rotulados com etiquetas
adesivas, de boa qualidade e contendo as seguinte informações:

a) Via oral: nome do paciente, registro, leito, tipo de dieta (suplemento ou módulo), assinatura
do responsável que está levando a dieta, data e horário.

b) Via enteral: nome do paciente, registro, leito, tipo de dieta, dispensação, data de infusão,
hora da infusão, vazão, assinatura do responsável pela entrega, assinatura do responsável do
Hospital pelo recebimento e hora.

4.2.13.1. As etiquetas para a rotulagem das dietas enterais/módulos são de responsabilidade
da CONTRATADA e deverão seguir o padrão exigido pela CONTRATANTE.

4.2.13.2. Os frascos contendo dietas enterais de sistema aberto, módulos de proteína, mix de
fibras, fibras solúveis, deverão ser embalados em saco plástico lacrado para distribuição nas
unidades de internação do Hospital.

4.2.14. Deverá ser apresentado à CONTRATANTE semanalmente, o comprovante de entrega
das dietas enterais, módulos de proteínas, fibras solúveis, mix de fibras, espessantes,
suplementos e frascos, conforme subitem 11.2.2.1 do Termo de Referência.

4.2.14.1. As dietas enterais de sistema aberto e os módulos de proteínas e fibras deverão ser
manipuladas somente após solicitação, evitando exposição em temperatura ambiente e
respeitando o tempo de validade que é de 4 (quatro) horas, (conforme regulamentação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA) após a manipulação, para infusão no
paciente.

4.2.14.2. Os módulos de proteínas, fibras solúveis e mix de fibras, poderão ser manipulados de
duas maneiras: em frasco de 300 mL quando o paciente estiver em uso de terapia nutricional
enteral ou manipulados na alimentação, sendo a fibra diluída em suco e os módulos de proteína
no leite ou suco.
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4.2.14.3. Os módulos ofertados por via enteral deverão seguir o horário padronizado de
medicação do setor de internação ou conforme prescrição da EMTN (Equipe Multidisciplinar de
Terapia Nutricional). Segue abaixo os horários padronizados:

a) 3 em 3 horas: 17:00, 20:00, 23:00, 02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 14:00 horas

b) 4 em 4 horas: 17:00, 21:00, 01:00, 05:00, 09:00, 13:00 horas

c) 6 em 6 horas: 17:00, 23:00, 05:00, 11:00 horas

d) 8 em 8 horas: 21:00, 05:00, 13:00 horas

e) 12 em 12 horas: 23:00, 11:00 horas

f) 24 em 24 horas: 09:00 horas

4.2.14.4. Esses horários poderão ser alterados a qualquer momento, sempre que a
CONTRATANTE julgar necessário.

4.2.15. Deverão seguir os horários padronizados abaixo, para os módulos de proteínas, fibras
solúveis e mix de fibras prescritos:

a) 8 em 8 horas: 21:00, 05:00, 13:00 horas;

b) 12 em 12 horas: 23:00, 11:00 horas;

c) 24 em 24 horas: 09:00 horas.

4.2.15.1. Deverá ser seguido o horário especificado na prescrição, quando o médico solicitar a
entrega em horários diferentes do padronizado.

4.2.15.2. As dietas enterais de sistema aberto e os módulos de proteínas e fibras deverão ser
manipuladas o mais próximo do horário indicado e entregues no prazo máximo de 20 minutos
após a solicitação.

4.2.15.3. Os módulos de proteína, fibra solúvel e mix de fibra prescritos por via oral, deverão ser
diluídos nos líquidos das refeições.

4.2.16. Deverá adquirir instrumentos como mixer ou coqueteleira que facilitem a diluição dos
módulos de proteína e fibras.

4.2.17. Somente poderão ser cobrados como itens extras, para diluição de módulos de fibras e
proteínas, os líquidos que forem entregues fora do horário de distribuição padrão das refeições
e do cardápio do dia, conforme Anexo III.

4.2.18. Deverão ser servidos suplementos gelados aos pacientes.

4.2.19. Manter reserva de alimentação pronta (pratos quentes e frios), seguindo o
acondicionamento previsto no subitem 3.1.1.1 do Termo de Referência, para atender aos
pedidos extras de desjejum, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia de pacientes até 2
(duas) horas a partir do início da distribuição.

4.2.19.1. Deverá ser mantido o cardápio do dia para atender o subitem 4.2.19.

4.2.19.1.1. Os pedidos extras são aqueles itens avulsos ou refeições (desjejum, colação,
almoço, lanche da tarde, jantar e ceia) fornecidos aos outros setores além das enfermarias. Nas
enfermarias poderão ser fornecidos pedidos extras de acordo com a demanda (esquema
alimentar da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional - EMTN, preparo para exames etc),
conforme detalhamento dos pedidos extras nos subitens 12.2.11 e 12.2.11.1.

4.2.20. Deverá atualizar o mapa de dietas dos pacientes internados (Formulário próprio do
Hospital de Campanha), 2 (duas) vezes ao dia, sendo uma vez na parte da manhã, ao iniciar o
serviço, e outra no final, responsabilizando-se por qualquer erro nessa atualização, assim como
na entrega de produtos em desacordo com as necessidades dos pacientes internados.

4.2.20.1. O mapa de dietas é um conjunto de informações que contém o nome do paciente, o
número de registro, o número do leito, a dieta prescrita e todas as refeições consumidas pelo
paciente e acompanhante. Por se tratar de um documento, os mapas de dietas devem ser
preenchidos à caneta, com letras legíveis, sem rasuras, duplicidade de informações ou qualquer
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outra marcação que gere dúvidas ou conflito de dados.

4.2.20.2. Quando ocorrer alteração de dieta, alteração de consistência, suspensão da dieta,
saída externa do paciente para exames, hemodiálise etc, altas e/ou qualquer modificação nas
informações do mapa, deverão inserir os respectivos horários na frente de cada uma dessas
informações para conferência do faturamento do Hospital.

4.2.20.3. Quando a alta for avisada deverão colocar o horário exato no mapa e se porventura, no
momento da distribuição da refeição o paciente ainda estiver no leito, deverão elaborar um
pedido extra para registrar a refeição fornecida.

4.2.20.4. Os esquemas alimentares são realizados conforme avaliação da EMTN (Equipe
Multidisciplinar de Terapia Nutricional) e podem variar desde uma observação no próprio mapa
de dietas até um documento elaborado a parte pelos próprios nutricionistas da EMTN.

4.2.21. Todas as embalagens de refeições e lanches manipulados (os que forem solicitados
fora das refeições padrões) devem ser identificadas com etiquetas afixadas em suas tampas
contendo: nome do paciente, número do leito, o tipo de dieta e data, sendo que a terminologia
das dietas está determinada na Padronização, conforme Anexo VIII.

4.2.21.1. Qualquer alimento que tenha sido manipulado no SND (Serviço de Nutrição e
Dietética) como sobremesas, saladas, frutas, dentre outros, devem ser identificados com, no
mínimo, data de fabricação e data de validade, antes de serem distribuídos.

4.2.21.2. Deverá ser servida com etiqueta de identificação, as refeições de esquema alimentar
que constam particularidades da dieta.

4.2.22. Os alimentos perecíveis distribuídos nas salas de estabilização deverão conter etiqueta
com horário do fornecimento para controle.

4.2.23. As etiquetas das refeições servidas deverão ser diferenciadas por cores para facilitar a
identificação das dietas na montagem dos carrinhos e distribuição realizada pelas copeiras(os).

4.2.24. Deverão ser identificados pelo nome do paciente e não por leito ou box, os pedidos
extras, devido às alterações que poderão ocorrer, para melhor gerenciamento de leitos
conforme rotina hospitalar.

4.3. DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS
4.3.1. A CONTRATADA deverá prover kits de cadeira/mesa suficientes para serem dispostos
no refeitório dos funcionários.

4.3.1.1. As cadeiras e mesas propostas deverão ser apresentadas para aprovação prévia da
CONTRATANTE

4.3.2. Devera a CONTRATADA disponibilizar quantidade suciente de utensílios de cozinha e
restaurante, de modo a atender aos usuários do restaurante e funcionários da cozinha durante
todo o horário das refeições, evitando espera na reposição das rampas de distribuição;

4.3.3. A CONTRATADA deverá adquirir e manter uma quantidade mínima de utensílios e cada
refeição, disponibilizando número suciente de:

a) pratos de louça branca de aproximadamente 730 gramas cada, resistente ao calor e
impactos (mínimo de 250, podendo alcançar o total de 860 de acordo com o acionamento por
parte da CONTRATANTE);

b) talheres de metal em inox de boa qualidade, envoltos por 01 (um) guardanapo de papel,
acondicionados em embalagem protetora contra contaminação (mínimo de 270 garfos e 270
facas, podendo alcançar o total de 940 garfos e 940 facas, de acordo com acionamento por
parte da CONTRATANTE);

c) bandejas de boa qualidade em Polipropileno ou outro material desde que perfeitamente
estáveis de aproximadamente 47,5 x 32,7x 2,30cm (mínimo de 250, podendo alcançar o total de
860 de acordo com o acionamento por parte da CONTRATANTE). Fica a critério da
CONTRATADA optar por forrar as bandejas com papel descartável de boa qualidade, contendo
a logomarca da empresa;
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d) materiais descartáveis (copos plásticos de suco, copos/pratos de plásticos para sobremesa,
guardanapos e palitos de dentes), para atender a todos os usuários.

4.3.4. Para os acionamentos descritos nas alíneas a, b e c do item 4.60, será observado um
prazo máximo de 03 dias entre o acionamento e a implementação da medida pela empresa.

4.3.5. O cardápio elaborado para o almoço deverá obrigatoriamente ser o mesmo oferecido no
jantar.

4.3.6. Os cardápios deverão ser elaborados de maneira a evitar rotinas garantindo a
diversidade de opções e sempre bem apresentáveis.

4.3.7. Deve-se prezar pelos princípios da alimentação saudável, evitando alimentos com
excessiva quantidade de gordura, sal, açúcar e condimentos.

4.3.8. A CONTRATADA deverá inserir no cardápio diário uma quantidade de alimentos,
segundo demanda a ser levantada, e após análise e vericação da viabilidade por ambas as
partes, de opções de alimentação para pessoas com restrições alimentícias. Esta situação, não
poderá, em hipótese nenhuma, onerar o preço das refeições para a CONTRATANTE;

4.3.9. Apresentar o livro de chas técnicas (receituário), até 15 (quinze) dias do inicio de
funcionamento, constando todas as preparações que serão oferecidas no restaurante. Deve
conter todos os ingredientes e seus valores per capta, valor nutritivo por porção e modo de
preparo.

4.3.9.1. Todas as preparações constantes nas chas técnicas estão sujeitas a aceitação,
modicação e exclusão por parte do Fiscal de contratos caso este constate inadequação na
elaboração e modo de preparo e baixa aceitabilidade por parte dos usuários. Todas as
preparações constantes nas chas técnicas estão sujeitas a aceitação, modicação e exclusão
por parte do Fiscal de contratos caso este constate inadequação na elaboração e modo de
preparo e baixa aceitabilidade por parte dos usuários.

4.3.10. Dispor sobre os balcões de distribuição, placas informativas constando o nome da
preparação, a quantidade da porção e o valor calórico para orientação ao usuário. Preparações
especiais que contenham mais de um ingrediente devem apresentar abaixo do nome da
preparação, a descrição dos produtos que compõe à preparação.

4.3.11. Servir obrigatoriamente todos os itens programados no cardápio de cada refeição do
dia até a conclusão do horário previsto para o atendimento, realizando com eciência a
reposição dos alimentos nas rampas de distribuição.

4.3.12. Os utensílios em geral, deverão estar em boas condições de uso.

4.3.13. Refazer ou substituir, no todo ou em parte, os alimentos constantes do cardápio do dia,
considerados impróprios para o consumo pela scalização durante toda a execução do
Contrato.

4.3.14. Seguir os requisitos estipulados nos controles de qualidade dos serviços/refeições e
produtos

4.3.15. Executar o controle periódico de qualidade e bacteriológico dos alimentos a serem
servidos, responsabilizando-se pelo controle de qualidade dos alimentos antes, durante e após
as preparações. Coletando diariamente com luvas descartáveis e com os mesmos utensílios
utilizados na distribuição amostras da alimentação a ser servida, em recipientes esterilizados e
lacrados, mantendo-os sob refrigeração adequada pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas
para eventuais análises laboratoriais.

4.3.15.1. Deverão ser realizadas 3 (três) análises microbiológicas de amostras sentinelas em
laboratório certicado para tal m, no período de 3 (três) meses sendo: 2 (duas) amostras do
almoço e 1 (uma) amostras do jantar. A planilha de Análise Microbiológica de Amostras
contendo as datas de envio deverá ser aprovada pelo Fiscal de Contratos.

4.3.15.2. Sempre que houver reclamações ou dúvidas quanto à qualidade das refeições, ou,
ainda, quando ocorrerem distúrbios gastrintestinais, deverá ser realizada nova análise da
amostra sentinela, arcando a CONTRATADA com suas despesas, independente da
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CONTRATANTE tomar a iniciativa.

4.3.15.3. A CONTRATADA deverá ainda manter registro das análises microbiológicas para
controle, bem como, enviar o documento original para a CONTRATANTE e uma copia para o e-
mail da CONTRATADA, que deverá ser entregue/enviado para o scal de contratos até 15 dias
após o envio da amostra para o laboratório;

4.3.15.4. Deverão ser realizadas 03 (três) análises para controle microbiológico de
equipamentos, utensílios e funcionários distribuídos ao longo de 3 meses. Deverá ser entregue
em planilhas um Cronograma Anual de Análise/Controle microbiológico ao scal de contratos
para aprovação contendo as datas, o serviço a ser realizados e a empresa que executará o
serviço;

4.3.15.5. Se comprovado através da analises que os alimentos estão impróprios para o
consumo, ou se os laudos indicarem equipamentos, utensílios ou pessoal com características
de higienização inadequada, as despesas carão sob responsabilidade da CONTRATADA,
sem prejuízo das sanções constantes do contrato;

4.3.16. Deverá ser controlado e avaliado, através de registro em planilha especíca, o resto-
ingestão para monitoramento de qualidade, referente a relação entre o resto devolvido nas
bandejas ou pratos pelo cliente e a quantidade de alimentos fornecida, sendo eciente para
indicar a qualidade da refeição servida, além de controlar os desperdícios e custos, pois o
excesso de sobras pode signicar falhas no porcionamento, planejamento, preparo das
refeições e aceitação do cardápio.

4.3.17. Utilizar água mineral ou puricada por sistema de ltração por membrana para a
preparação de sucos ou qualquer outra bebida que inclua água potável em sua preparação,
mediante controle de potabilidade empregando a Portaria nº 518/2004/ANVISA

4.3.18. Os KIT LANCHE INDIVIDUAIS deverão estar disponíveis para os funcionários a partir
das 15h00m no turno do dia e às 22h00m no turno da noite.

4.3.18.1. Os KITs serão dispostos em mesas ou balcões/bancadas, na área do refeitório.

4.3.18.2. A CONTRATADA deverá manter controle nominal dos funcionários que recebem os
kits.

5. EQUIPE DE TRABALHO
5.1. Os funcionários deverão ser divididos em duas equipes distintas, sendo uma
exclusivamente para o preparo, manipulação, armazenamento, recebimento, reposição e
transporte dos alimentos, e outra exclusivamente para limpeza e manejo dos resíduos, com
diferenciação inclusive de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

5.1.1. Deverá manter quadro completo de pessoal técnico, operacional e administrativo, de
forma a atender o cumprimento das obrigações assumidas.

5.1.2. As substituições de funcionário deverão ocorrer de forma compatível à qualificação
técnica do funcionário ausente.

5.2. Deverá possuir funcionário para cobrir férias, licenças, dispensas, e faltas de forma a não
prejudicar o bom andamento do serviço, sem ônus para CONTRATANTE.

5.3. Deverá cumprir o disposto na Portaria nº 3.214 e seus Anexos, do Ministério do Trabalho e
Emprego, no tocante às exigências de segurança e medicina do trabalho.

5.4. A Seção de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da CONTRATANTE apresentará
aos representantes da empresa e ao fiscal de contrato, em até 15 dias após a assinatura do
contrato, o Programa de Gestão de Contratadas; que consiste em um programa de pontuação
em relação às documentações apresentadas e ações realizadas em período pré estipulado.

5.4.1. Após a entrega da documentação referida no subitem 5.5, a CONTRATADA deverá
apresentar mensalmente a planilha de pontuação do Programa Gestão de contratadas a qual
será avaliada pela Seção de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho e encaminhada ao
fiscal do contrato para as devidas considerações junto à empresa.
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5.4.2. Será de extrema necessidade a CONTRATADA se adequar ao programa de gestão de
contratadas, estabelecido pela Seção da Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho do
Hospital, onde o mesmo visa monitorar e assessorar a contratada quanto aos andamentos das
normas de segurança implantadas para os funcionários alocados no Hospital.

5.5. A CONTRATADA deverá apresentar à Seção de Saúde e Segurança do Trabalho, com
cópia ao Fiscal do Contrato, no prazo de 30 dias após a assinatura do contrato, cópias das
seguintes documentações devidamente atualizadas, com a finalidade de resguardar a
integridade física dos trabalhadores e assegurar o acompanhamento e controle da saúde
ocupacional de sua mão de obra:

a. PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;

b. PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;

c. LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho;

d. Ficha de controle de entrega de EPI’s.

e. ASO (Atestado de Saúde Ocupacional);

f. Cartão de vacinação atualizado de todos os funcionários.

g. FISPQ’s – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos utilizados.

5.5.1. Toda documentação pertinente a segurança do trabalho deverão ser assinados com a
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela sua elaboração)
e encaminhar documento físico ao fiscal do contrato dentro dos prazos estabelecidos.

5.5.2. Apresentar documentações pertinentes à saúde e segurança dos trabalhadores
solicitadas pela Segurança do Trabalho da CONTRATANTE sempre que necessário.

5.5.3. Após analisar a documentação apresentada, caso tenha qualquer falha e/ou necessidade
de adequações, a Seção de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE comunicará
formalmente à CONTRATADA para que realize as correções necessárias e apresente
novamente a documentação no novo prazo estipulado.

5.5.4. Caso a Seção de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da CONTRATANTE
apontar qualquer falha e/ou necessidade de adequação na documentação (PCMSO, PPRA,
LTCAT) a CONTRATADA será responsável por executá-las devolvendo a documentação
corrigida dentro do prazo a ser estipulado pela CONTRATANTE.

5.6. Todo acidente de trabalho ocorrido dentro do Hospital Campanha deverá ser acompanhado
pela CONTRATADA. Deverá ser criado um fluxograma de tratativa alinhado ao POP
disponibilizado pela Seção de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE .

5.6.1. Nos casos de acidente de trabalho, a CONTRATADA registrará a CAT (Comunicação de
Acidente de Trabalho) correspondente ao acidente.

5.6.2. Na eventualidade de um acidente de trabalho ocorrer dentro do Hospital, o adjunto do dia
deverá ser acionado IMEDIATAMENTE para registro da ocorrência.

5.6.3. Caso ocorra acidente de trabalho (típico ou de trajeto), a CONTRATADA encaminhará ao
Fiscal do Contrato e ao Setor de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE cópia da CAT
(Comunicação de Acidente de Trabalho) registrada junto à Previdência Social e com a análise
de acidente de trabalho.

5.6.4. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
médico e social da sua mão de obra, acidentada ou com mal súbito.

5.6.5. Ressarcir monetariamente o Hospital sempre que algum de seus funcionários for atendido
nas dependências da CONTRATANTE por acidentes biológico, de trabalho ou mal estar, cujo
atendimento necessite ser de urgência/emergência.

5.7. A CONTRATADA deverá comprovar que os seus funcionários não são portadores de
moléstias infectocontagiosas, considerando que terão contato direto com a manipulação de
alimentos. Importante ressaltar a necessidade dos exames específicos para profissionais que
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manipulam alimentos.

5.8. Deverá demonstrar-se apta a visitas, avaliações que tangem quanto a segurança do
trabalho. Ministrar treinamentos, palestras e campanhas educativas quanto a biossegurança e
normas de segurança do trabalho.

5.8.1. Deverá apresentar seu cronograma de visitas de conferência e acompanhamento da
utilização correta dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) à Seção de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho.

5.9. Deverá implantar a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e designar um
representante, conforme enquadramento da NR 05- CIPA.

5.9.1. O SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho) da CONTRATADA ou responsável técnico realizará 01 visita mensal agendada junto
ao fiscal do contrato e a Seção de Saúde Ocupacional e Segurança do trabalho, com o objetivo
de averiguar preenchimentos de fichas de EPI’s cumprimento das normas de segurança e
avaliações e diálogos de segurança para os funcionários aqui alocados.

5.9.2. Deverá manter disponível aos funcionários os laudos das medições quantitativas e
qualitativas, como medições de calor, ruído e análise ergonômica, decorrentes do risco
ocupacional.

5.9.3. Caso haja alterações nos laudos (calor e ruidos contidos no PPRA) quantitativos de níveis
alarmantes o SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho) da contratada deverá comunicar a Seção de Medicina e Segurança do Trabalho do
Hospital imediatamente.

5.9.4. A CONTRATADA poderá ser submetida à fiscalização da Seção de Saúde Ocupacional
e Segurança do Trabalho do Hospital.

5.10. Em casos de substituição, mudança de função ou desligamento e reposição de
funcionário a contratada deve treinar e orientar o mesmo quanto à política de segurança do
Hospital.

5.11. Promover treinamentos mensais para aperfeiçoamento dos funcionários, conforme
previsto no PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de
Controle Médico e Saúde Ocupacional, como por exemplo: NR 06, NR 07, NR 09, NR 24, NR
32-CIPA), além dos treinamentos sugeridos pela CONTRATANTE, que serão acompanhados
pela Seção de Segurança do Trabalho, Seção de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH),
Seção de Hotelaria e Seção de Gerenciamento de Resíduos/SMP. Para tanto a
CONTRATADA, após a assinatura do contrato, terá 30 dias para enviar ao fiscal do contrato (os
representantes de cada seção listada acima, deverão ser comunicados) o cronograma dos
treinamentos com datas estimadas, cabendo à CONTRATADA comunicar à CONTRATANTE
em caso de alterações de datas e/ou temas.

5.12. Deverá apresentar programa de capacitação profissional, até 30 dias após a assinatura
do contrato, promovendo treinamentos periódicos específicos, teóricos e práticos, de toda a
equipe de trabalho, destinado aos empregados operacionais, administrativos e técnicos,
devendo conter o cronograma anual dos treinamentos com datas estimadas, carga horária,
descrição do conteúdo, metodologia, profissionais responsáveis pela aplicação dos
treinamentos e critérios de avaliação para educação continuada dos colaboradores.

5.13. Nos treinamentos deverão ser abordados assuntos como higiene pessoal, higiene dos
alimentos (manipulação, higienização, dentre outros), técnicas culinárias, higiene e conservação
ambiental, manejo de resíduos, sustentabilidade, bem como noções de gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde (RSS), tratamento com os pacientes e, obrigatoriamente, a
prevenção de acidentes de trabalho e combate a incêndio e economia de água e luz.

5.13.1. Todos os profissionais, mesmo que periódicos ou que não trabalhem diretamente com o
manejo dos resíduos, deverão receber treinamento sobre gerenciamento de RSS, a prática de
segregação de resíduos, reconhecer símbolos, expressões, padrões de cores adotados,
conhecer a localização dos abrigos, entre outros fatores indispensáveis ao correto manejo dos
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RSS, conforme prevê a RDC ANVISA 222/2018.

5.13.2. A equipe da limpeza, envolvida diretamente com o gerenciamento dos resíduos, deverá
ser capacitada na ocasião de sua admissão e receber curso de atualização periodicamente
para as atividades de manejo dos resíduos. Uma cópia da lista de presença e o conteúdo do
treinamento deverão ser entregues ao Setor de Gerenciamento de Resíduos/SMP.

5.14. A CONTRANTE, através do Setor de Gerenciamento de Resíduos/SMP, ministrará um
treinamento anual aos funcionários da CONTRATADA, sobre o gerenciamento de resíduos do
Hospital, conforme descrito na RDC ANVISA 222/2018.

5.15. A CONTRATADA deverá exigir que os funcionários se mantenham dentro do padrão de
higiene recomendado pela legislação vigente, fornecendo uniformes e Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) específicos para o desempenho de suas funções.

5.15.1. Deverá fornecer EPI’s adequados, como luvas e máscaras de procedimento, aos
funcionários que desempenharem a função de copeira(o), de acordo com as orientações da
SCIH (Seção de Controle de Infecção Hospitalar), para cumprimento de suas atividades como
manipulação e fornecimento de alimentos, recolhimento de bandejas nos leitos dos pacientes,
incluindo àqueles em isolamento.

5.15.2. Fornecer para todos os funcionários o mínimo de 03 (três) conjuntos de calça e camisa
em tecido predominantemente de algodão e 01(um) par de calçado fechado, impermeável e
antiderrapante, a cada 06 (seis) meses.

5.15.2.1. Apresentar, em documento à parte, as especificações dos uniformes, contendo as
peças (composição), tipo e marca do tecido, encaminhando um uniforme completo para análise
e aprovação antes do início do contrato.

5.15.2.2. A cor será predominantemente clara, com diferenciação para o uniforme dos copeiros,
e do pessoal de atendimento direto ao público, devendo a CONTRATADA apresentar os
modelos para aprovação da CONTRATANTE. O uniforme deve conter a logomarca da
CONTRATADA.

5.15.2.3. O sapato de segurança antiderrapante ortopédico deverá ser adequado para áreas de
cozinha e áreas hospitalares que atendam a NR-32 - Norma Regulamentadora de Segurança e
Saúde no Trabalho em Serviço de Saúde, luvas de borracha em vinil e de látex, avental
impermeável, agasalho para frio, óculos de segurança, anti-risco e anti- embaçante com
proteções nas laterais, touca descartável e máscara descartável e máscara N95 PFF2 para
risco biológico. Ressaltamos que a contratada deverá cumprir o estabelecido no subitem
9.3.5.5 da NR 09 – Norma Regulamentadora do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

5.15.2.3.1. Equipamentos de segurança previstos para câmeras frias.

5.15.2.4. Deverá atender a qualquer necessidade de complemento de proteção individual e
coletiva caso seja necessário adquirir, para maior segurança dos colaboradores.

5.15.2.4.1. A utilização de EPI no âmbito do programa deverá considerar as Normas Legais e
Administrativas em vigor e envolver no mínimo: Programa de treinamento dos trabalhadores
quanto à sua correta utilização e orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece.

5.15.2.4.2. Considera-se EPI: proteção para cabelo, máscaras faciais descartáveis, luvas
antitérmicas, luvas antiderrapantes de borracha, forradas internamente, nos tamanhos, pequeno,
médio e grande; avental impermeável; avental de tecido; dedeiras, luvas de malha de aço e
demais equipamentos que se fizerem necessários.

5.15.2.4.3. Estabelecer normas ou procedimentos para promover o fornecimento, o uso, a
guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as
condições de proteção originalmente estabelecidas.

5.15.3. Manter profissionais pelos serviços conforme preconiza a Resolução 380 do CFN e
garantir a efetiva e imediata substituição do profissional, por outro do mesmo nível, conforme
previsto na Lei 8.666/93.

5.15.4. Designar profissional nutricionista para acompanhar e implantar certificação pela
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Organização Nacional de Acreditação (ONA) ou qualquer outra certificação, quando estiver
sendo implantada na Instituição, assim como trabalhos relacionados à Humanização.

6. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
6.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, no objeto a ser
adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os
serviços e mão de obra de forma independente.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1. ATESTADO DE CAPACITADE TÉCNICA
7.1.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da dispensa de licitação, através da
apresentação de no mínimo 01 (um) de atestado de desempenho anterior em serviço de
nutrição e dietética hospitalar, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente dispensa de
licitação.

7.1.2. O atestado deverá ser emitido em papel timbrado com os seguintes dados do emissor:

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

7.1.2.2. Local e data de emissão.

7.1.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das
informações, período de fornecimento/prestação de serviço em serviço de nutrição e dietética
hospitalar; descrição detalhada do serviço executado.

7.1.2.4. Período da execução da atividade.

7.1.3. Apresentar Certidão de Registro e Quitação (CRQ) emitida pelo CRN, dentro do prazo de
validade, comprovando seu registro e situação regular perante o órgão competente.

7.1.4. Comprovação de que possui um nutricionista responsável técnico pela empresa,
comprovado através de atestado de responsabilidade técnica (RT) emitida pela entidade
profissional competente (CRN) que comprova a capacitação técnico profissional do
nutricionista, conforme Resolução do CFN 510/12.

7.1.4.1. O atestado de responsabilidade técnica é válido somente quando apresentado
juntamente com a CRQ devidamente atualizada.

7.1.4.2. O nutricionista apresentado como RT no Atestado de Responsabilidade Técnica deverá
ser o mesmo indicado na CRQ, sob pena de nulidade dos respectivos documentos. A Unidade
deverá possuir um nutricionista responsável técnico, cuja comprovação da situação regular junto
ao CRN poderá ser exigida através da Certidão de Unidade.

7.1.4.3. Comprovação de que o responsável técnico, os nutricionistas e técnicos de nutrição do
quadro de pessoal se encontram regularizados perante a entidade profissional competente
(CRN) e com a Certidão de Nada Consta emitida pelo órgão.

7.1.5. Os documentos exigidos para qualificação técnica específica poderão ser apresentados
em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia
simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada pela equipe do CAA-HC.

7.2. PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL
7.2.1. A Contratada deverá apresentar mensalmente:

a) Planilha de custos;

b) Cópia autenticada da folha de frequência ou cartão de ponto de cada funcionário;

c) Cópia autenticada das guias de recolhimento da contribuição previdenciária e FGTS,
juntamente com a relação nominal da GFIP;

d) Original ou cópia autenticada do demonstrativo de pagamento;
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e) Planilha de cálculo referente às despesas com o custo de transporte, acompanhada do
comprovante de repasse do valor devido, ratificado por meio de relação nominal assinada
pelos funcionários (cópias ou originais);

f) Relação atualizada de funcionários efetivos do mês de referência da documentação.

7.2.2. Deverá apresentar o quadro de distribuição de pessoal Anexo IV preenchido
corretamente, ficando estabelecido que a apresentação dele é condição obrigatória sob pena
de caracterizar inexecução contratual e aplicação das penalidades cabíveis.

7.2.3. Deverá apresentar cópia do contrato firmado com empresa licenciada para coleta,
transporte, tratamento/beneficiamento dos óleos e gorduras de uso culinário, bem como cópia
das suas licenças ambientais.

8. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
8.1. O critério de aceitação será o de MENOR PREÇO GLOBAL para o período de 30 dias,
de acordo com as especificações da planilha constante do Anexo I.

8.2. A CONTRATADA deverá apresentar na proposta comercial a tabela de Especificação de
Quantitativos Estimados - Consolidação e Composição do Preço da Proposta para Julgamento,
constante do ANEXO I, preenchidaa com os valores correspondentes.

8.2. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto desta
dispensa de licitação.

9. CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO
9.1. Prazo da prestação dos serviços:
9.1.1. A CONTRATADA deverá elaborar cronograma, a ser entregue em até 02 (dois) dias úteis
após a assinatura/publicação do contrato contendo detalhamento dos serviços e produtos a
serem utilizados, indicando os respectivos locais para a execução, observando:

9.1.2. Início das atividades: Após publicação do contrato, a qualquer tempo será feito o
acionamento da empresa através de Ordem de Serviço ou outro meio definido pela
CONTRATANTE, que terá prazo de 03 dias corridos para início das atividades, contados
a partir da data do acionamento.
9.1.3. Periodicidade: 2 (dois) mês, em caráter contínuo, nos termos do art. 57, II d a Lei 8666/93
e suas alterações posteriores.
9.2. Do local da prestação dos serviços:
9.2.1. Os serviços prestados no seguinte endereço: Av. Amazonas, 6.200, Gameleira, CEP:
30.510-000, serão em horários contínuos (24horas) para os pacientes.

9.2.2. Número de leitos da Unidade: 740 (Enfermaria) e 28 (Sala de estabilização).

9.2.3. Número máximo estimado de funcionários: 860 (Divididos em dois turnos).

11. DA VIGÊNCIA
11.1. O prazo da contratação dos serviços será de 2 (dois) meses em caráter contínuo,
podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública provocada pela COVID-
19, na forma do art. 4-H da Lei Nacional nº 13.979, de 20 de fevereiro de 2020.

11.2. O contrato poderá ser reajustado monetariamente com base no IPCA, observando o
interregno mínimo de 12 meses, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº
8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93.

12. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
12.1. Os serviços serão recebidos:

12.1.1. Provisoriamente, no ato da prestação em que se observará:

12.1.1.1. A escolha da metodologia de trabalho e os produtos utilizados deverão ficar a cargo
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da empresa, devendo estar em consonância com as determinações Federais, Estaduais e
Municipais legais e normativas vigentes.

12.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade da prestação e
consequente aceitação, que deverá acontecer em até 30 dias úteis, contados a partir do
recebimento provisório.

12.2. O recebimento/aprovação dos serviços pelo Hospital de Campanha de Minas Gerais não
exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços
ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-
se a Administração as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

13. O PAGAMENTO
13.1. O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do Centro de
Serviços Compartilhados (CSC-PM), mensalmente, em valores que reflitam as quantidades em
função do consumo, até 30 dias do mês subsequente, acompanhados dos documentos fiscais,
através do banco, agência e conta bancária indicada pela CONTRATADA em sua proposta ou
na Nota Fiscal, ficando condicionado o pagamento a partir do recebimento definitivo, pela
Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais (CPARM) da Polícia Militar
de Minas Gerais (PMMG).

13.2. FATURAMENTO

13.2.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar os mapas de dietas dos pacientes, os pedidos
extras, o comprovante de fornecimento das refeições dos funcionários diariamente para o
faturamento pelo Setor de Hotelaria.

13.2.1.1. A CONTRATANTE disponibilizará os modelos dos formulários a serem apresentados
pela CONTRATADA. Esses modelos poderão sofrer alterações caso a CONTRATANTE julgar
necessário.

13.2.1.2. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor das refeições comprovadamente
fornecidas no mês deduzindo os valores correspondentes pela permissão do espaço físico e da
sessão dos equipamentos, conforme item 8.4 do Termo de referência;

13.2.2. O faturamento das refeições dos pacientes ocorrerá através do preenchimento diário do
mapa de dietas, através do qual serão contabilizadas as refeições servidas. Caso haja pedido
extra, este será contabilizado em fichas à parte, anexadas ao mapa de dietas.

13.2.2.1. Deverá apresentar semanalmente o comprovante de entrega das dietas enterais,
módulos de proteínas, fibras solúveis, mix de fibras, espessantes, suplementos e frascos, para
fins de faturamento a ser realizado pela CONTRATANTE. Esse controle das entregas deverá
ser feito em formulário próprio contendo obrigatoriamente a assinatura que comprova o
recebimento, nome do paciente, registro, número do leito, descrição dos produtos (dieta,
módulos, fibras, suplementos, frascos), quantidades, data e horário. A CONTRATANTE
disponibilizará o modelo de comprovante a ser utilizado pela CONTRATADA o qual poderá
sofrer alteração caso a CONTRATANTE julgar necessário.

13.2.3. A água mineral fornecida aos pacientes será contabilizada em unidades
correspondentes a garrafas de 500 mL e separada das demais refeições. Todos os pacientes
internados terão direito à água.

13.2.4. Os pedidos extras deverão ser preferencialmente solicitados de acordo com as
refeições já previstas em contrato como desjejum, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e
ceia. Itens avulsos (Ex: iogurte, gelatina, suco, etc) poderão ser solicitados pela
CONTRATANTE, de acordo com a necessidade de cada paciente, como pedidos extras e
serão faturados conforme os seus respectivos valores discriminados na tabela 1 do item 8.

13.2.4.1. Somente poderá ser incluída pedidos extras nos esquemas alimentares ou mapas de
dietas, mediante avaliação e aprovação da EMTN (Equipe Multidisciplinar de Terapia
Nutricional) ou prescrição médica, desde que tais itens não façam parte da padronização da
dieta prescrita. Não poderá ser cobrado como item extra aqueles componentes que já fazem
parte da composição da dieta padronizada no Anexo VIII. Por exemplo, a porção de carne
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acrescentada à refeição do paciente com dieta hiperproteica não poderá ser cobrada como
pedido extra, visto que já faz parte da composição da dieta prescrita e padronizada.

13.2.4.2. Para os pedidos extras a CONTRATADA deverá disponibilizar impressos (conforme
modelo da CONTRATANTE). O pagamento desses pedidos extras dependerá da assinatura
(nome legível) contida no formulário que comprova o fornecimento da refeição.

13.2.4.3. O preenchimento dos formulários das solicitações de pedidos extras assim como o
recolhimento das assinaturas (nome legível) do paciente é de responsabilidade da
CONTRATADA. A equipe de Enfermagem só assinará esses pedidos extras, caso o paciente
não tiver condições de assinar. Os formulários de pedidos extras sem assinatura (nome legível)
não serão faturados pela CONTRATANTE.

13.2.5. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE, após
cada período mensal de prestação dos serviços, a respectiva nota scal/fatura, acompanhada
do relatório das refeições e kit lanches fornecidos aos funcionarios;

13.2.6. O setor de internação poderá realizar solicitações à CONTRATADA a qualquer tempo, a
fim de atender a liberação de dietas, preparo de exames, mudanças de dietas, dentre outros.

14. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA
14.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato será exercida por servidor ou
comissão de servidores designado pela CONTRATANTE ou comunicado formalmente pela
Administração, ao qual competirá zelar pelos aspectos administrativos, tratando de questões
relativas ao planejamento da contratação, aspectos econômicos, prorrogações, além de
promover as medidas necessárias à fiel execução das condições previstas no Termo de
Referência e no instrumento de contrato;

14.2. A forma como se dará a substituição do gestor e dos fiscais de contrato em caso férias,
licenças médicas e demais impedimentos legais do titular de cada função, será regulado por
meio de ato administrativo próprio da CONTRATANTE.

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

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

14.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Termo de Referência, seus
anexos e da proposta da CONTRATADA.

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

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

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias, neste exercício financeiro, ou outras que vierem a substituí-la:

15.1.1. 1251.10.302.026.1078.0001.339039.03.10.1.0;

15.1.2. 1251.10.302.026.1078.0001.339039.03. 95.1.0.

16. DAS GARANTIAS
16.1. A CONTRATANTE deverá prestar garantia no valor correspondente a 2% (dois por cento)
do valor global do contrato, com validade para todo o prazo de vigência deste, nos termos do
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art. 56, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, facultada à CONTRATANTE a verificação
de idoneidade da garantia ofertada, a qualquer tempo, podendo optar por uma das seguintes
modalidades:

16.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

16.1.2. Seguro-garantia;

16.1.3. Fiança bancária.

16.2. A garantia apresentada somente será liberada ou restituída após o cumprimento do objeto
do Contrato desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a
ele pertinente, hipótese em que ficará retida até solução final.

16.2.1. Quando a garantia for prestada em dinheiro será restituída atualizada monetariamente
de acordo com o disposto no art. 56, parágrafo 2º da Lei Federal nº 8666/93.

16.2.2. A apresentação de documento comprobatório da garantia deverá ser entregue na data
da assinatura do contrato, sob pena de não celebração, quando será escolhido outro prestador.

17. VISITA TÉCNICA
17.1. As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor conhecimento das
condições de execução do objeto.

17.1.1. O horário das visitas será agendado através do telefone: 2123-1098 de 08h30min às
17 horas, nos dias úteis, excetuando-se as quartas-feiras que o horário de funcionamento é de
08h30min as 13 horas, no CAA-HC. Em face da urgência, a visitação deverá ocorrer no prazo
máximo de 2 dias úteis do recebimento do presente termo de referência.

17.2. Para comprovação de que tomou conhecimento, será fornecido o ATESTADO DE VISITA
TÉCNICA, contendo todas as informações e condições locais para cumprimento das
obrigações do objeto da dispensa de licitação.

17.3. Na visita técnica deverão ser examinadas as áreas, equipamentos e mobiliário em geral,
tomando ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que não serão aceitas
alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes.

17.4. As medidas das portas, corredores e entradas dos elevadores as quais os carrinhos
térmicos e refrigerados devem se adequar, deverão ser aferidas pela CONTRATADA no
momento da visita técnica.

17.5. É de responsabilidade da CONTRATADA adquirir os materiais necessários para o
manejo dos resíduos tais como: lixeiras, sacos plásticos, carros coletores para o
armazenamento temporário e transporte interno dos resíduos. Todos os materiais utilizados pela
CONTRATADA no manejo dos resíduos deverão estar em conformidade com o descrito no
subitem 3.9.4 do Termo de Referência.

17.6. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de condições locais, ou de
projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se for o caso, não serão consideradas para
reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.

17.7. A vistoria técnica pode ser substituída por declaração, na forma do Anexo XII deste Termo
de Referência, de que a empresa tem pleno conhecimento das condições locais e
peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, com plena consciência das características e
especificidades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este
fato, e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças
técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

18. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES
18.1. Da contratada:
18.1.1. Executar os serviços conforme condições estipuladas neste Termo de Referência, seus
anexos e propostas e cumprir todas as orientações da CONTRATANTE, para o el
desempenho das atividades especícas;
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18.1.2. Encaminhar mensalmente ao Fiscal do Contrato todas as documentações alusivas à
prestação do serviço conforme normas e legislações vigentes, de acordo com o subitem 7.2.1
do Termo de Referência.

18.1.3. Utilizar a área do refeitório somente para realização do objeto desta contratação.
Qualquer outra destinação deverá ser autorizada expressamente pela CONTRATANTE;

18.1.4. Deverá permanecer regularizada perante a autoridade sanitária competente, e cumprir
todos os requisitos legais aplicáveis.

18.1.5. A CONTRATADA deverá credenciar, por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto
idôneo, com experiência no ramo e com poderes para representá-la em tudo que se refere à
execução dos serviços, inclusive sua supervisão com o intuito de garantir o bom andamento dos
serviços, e com a responsabilidade pela scalização e orientação necessárias aos executores
dos serviços.

18.1.6. Comunicar e justificar, formalmente e por escrito, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência à CONTRATANTE, para a devida aprovação, eventuais substituições de qualquer
item do cardápio. A substituição só será autorizada por uma preparação de boa aceitabilidade
e de qualidade igual ou superior à substituída. Nos casos de deterioração de produto perecível,
somente será aceita troca em casos de pane de luz quando o sistema de ar refrigerado não
conseguir manter o produto, salvo se forem relativos a itens de hortifrutigranjeiros, sendo
obrigatório prestar as devidas justificativas à CONTRATANTE, formalmente por escrito. Caso
contrário, a CONTRATADA deverá entrar em contato com o fornecedor, em tempo hábil e exigir
a reposição da mercadoria.

18.1.7. Providenciar substituições de refeições por uma preparação de boa aceitabilidade e de
qualidade igual ou superior à substituída, mesmo que já entregues e aceitas pelos pacientes,
dentro do horário de distribuição, desde que comprovada a existência de defeitos ou de
condições inadequadas que comprometam a integridade do produto ou a segurança do
paciente, caso seja autorizado pela CONTRATANTE.

18.1.7.1. Não será permitida a troca de nenhum item do cardápio dos pacientes, durante a
execução do serviço.

18.1.8. Supervisionar a entrega de mercadoria pelo fornecedor, quanto à qualidade, quantidade,
textura, cor, tamanho, cheiro, validade, procedência, datas e horário.

18.1.8.1. Monitorar o prazo de validade das dietas e módulos quando disponibilizados à
CONTRATADA e notificar a CONTRATANTE sempre quando forem entregues dietas e/ou
módulos com vencimento do prazo de validade for inferior a 15 (quinze) dias.

18.1.9. Deverá anotar em planilha própria, a data de recebimento, se a carne é refrigerada ou
congelada, temperatura, aspecto da embalagem, características organolépticas do produto,
validade, aspecto do fornecedor, incluindo pessoal e veículo, responsável pelo recebimento e o
fornecedor. Esta planilha deverá ficar em local de fácil visualização e preenchida no ato do
recebimento.

18.1.10. A CONTRATADA rejeitará aqueles produtos que não estiverem em boas condições de
consumo, fora da data de validade, com temperatura e/ou informações do rótulo divergentes ao
preconizado pela legislação vigente. Essa planilha deverá ser enviada mensalmente à
CONTRATANTE para análise.

18.1.10.1. Para os demais produtos resfriados/congelados, a CONTRATADA deverá fazer o
controle em planilha de acordo com as características do produto.

18.1.11. O nutricionista deverá supervisionar diariamente e em todos os horários a produção
das refeições, que deverão manter o mesmo padrão de qualidade durante todo o horário de
serviço, porcionamento e distribuição das refeições, com reposição eficiente das preparações.

18.1.12. Há obrigatoriedade da permanência do (a) nutricionista nas dependências do
restaurante durante todo o horário de funcionamento da cozinha e da utilização do refeitório
(almoço e jantar), sendo sua responsabilidade, as atribuições básicas de implantação,
condução, planejamento e direção de todas as etapas do preparo à comercialização dos

Termo de Referência Licitação - Modelo Prodemge PMMG/DAL/CAA-HC 16049498         SEI 1250.01.0004368/2020-63 / pg. 35



alimentos

18.1.13. Enviar à CONTRATANTE a cada 03 (três) meses, contados a partir do início da
prestação de serviço, ou quando solicitado por suspeita de toxinfecção, relatório de análise
microbiológica das amostras de um cardápio executado (almoço ou jantar), sendo colhidas
amostras de todos os alimentos após 30 minutos de exposição no banho maria, para
verificação do controle sanitário dos procedimentos.

18.1.13.1. Deverão ser enviadas para análise microbiológica 2 (duas) amostras de itens
manipulados no SND (Serviço de Nutrição e Dietética) servidos nas pequenas refeições como
fruta porcionada, mingau, suco ou vitamina.

18.1.13.2. Os recipientes para coleta de amostras, bem como o procedimento, deverão
obedecer ao preconizado pela Legislação vigente.

18.1.14. Deverá cumprir as orientações da comissão do PGRSS.

18.1.15. Deverá fornecer pessoal em número suficiente à execução do objeto deste contrato,
estando os mesmos capacitados para exercer suas funções de acordo com a exigência do
Código de Saúde de Minas Gerais, art. 83, item VI.

18.1.16. Deverá utilizar gêneros alimentícios de qualidade e inspecionados pelos órgãos
competentes e prepará-los com absoluto rigor e observância estrita das normas sanitárias de
higiene, aparência e paladar preconizadas pela legislação vigente.

18.1.17. Responsabilizar-se pelo quadro de pessoal, com todos os encargos trabalhistas,
fiscais e previdenciários e quaisquer outros em relação aos empregados que contratar para
atendimento de suas necessidades.

18.1.18. Comprovar, sempre que solicitado, o recolhimento de todos os encargos sociais,
previdenciários e a regularidade da situação dos funcionários, mediante a apresentação de
fichas de registros, carteiras profissionais, folhas de pagamentos ou quaisquer outros
documentos legalmente exigidos relativos aos mesmos.

18.1.19. Apresentar mensalmente a CONTRATANTE cópia autenticada da Guia de
Recolhimento da Contribuição Previdenciária e do FGTS relativo a todo o pessoal empregado,
bem como cópias autenticadas das respectivas folhas de pagamentos.

18.1.20. Efetuar o pagamento aos funcionários independentemente e sem qualquer vínculo ao
pagamento a ser feito pela CONTRATANTE.

18.1.21. Os funcionários deverão apresentar-se diariamente dentro do mais rigoroso padrão de
asseio corporal e de vestuário. Os uniformes deverão ser apresentados limpos, sem rasgos ou
furos, calçados limpos em bom estado de conservação e toda paramentação deverá ser
trocada diariamente.

18.1.21.1. Os funcionários nutricionistas, técnicos de nutrição, responsável técnico, deverão
usar roupa branca, sapatos de segurança, jalecos fechados, todos em bom estado de
conservação e higiene.

18.1.21.2. Os funcionários da CONTRATADA deverão utilizar EPI’s necessários para o
exercício da função registrando sua aquisição na ficha individual de EPI e seguir as normas de
segurança recomendadas pela empresa e pela CONTRATANTE.

18.1.22. CONTRATADA deverá manter controle dos demonstrativos de frequência mensal do
quadro de pessoal devidamente preenchida e apresentar à CONTRATANTE quando solicitado.

18.1.22.1. Manter atualizada a relação de funcionários e suas respectivas funções junto à
CONTRATANTE, enviando nova descrição do quadro de distribuição de pessoal (em
conformidade com os Anexos I/D e I/E), sempre que este sofrer alteração.

18.1.23. Afastar imediatamente das dependências do Hospital Campanha funcionário cuja
atuação, permanência e/ ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à CONTRATANTE.

18.1.23.1. A CONTRATADA será responsável pela sua substituição ou adequação às
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exigências requeridas pela natureza dos serviços, sob pena das aplicações das sanções
devidas pela CONTRATANTE.

18.1.24. Completar equipamentos, utensílios e maquinário para adequação e funcionamento da
cozinha, bem como promover adequações necessárias, sem ônus para a CONTRATANTE,
visando atender os dispositivos da Lei Municipal 7.031, de 12/01/1996 (Código de Vigilância
Sanitária) ou outra que vier substituí-la.

18.1.25. Responsabilizar-se por todos e quaisquer tributos que incidirem sobre a exploração
dos serviços a serem executados ou deles decorrentes, bem como as despesas com gás,
fornecedores, consertos ou reparos nos bens móveis, utensílios e instalações, não podendo
alterar as instalações físicas, salvo as devidamente autorizadas pela CONTRATANTE,
representada pelo ORDENADOR DE DESPESAS DO CENTRO DE APOIO ADMISTRATIVO
DO HOSPITAL DE CAMPANHA.

18.1.26. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva, com peças se necessário,
dos utensílios, equipamentos, exaustor, mobiliários, instalações hidráulicas, esgotos e
instalações elétricas, alvenaria, pintura, telas milimetradas e telhado das dependências
utilizadas, apresentando à CONTRATANTE relatório mensal das manutenções realizadas no
mês anterior.

18.1.27. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos e
talheres, visando garantir a sanidade microbiológica dos mesmos.

18.1.28. Responsabilizar-se pelos serviços de limpeza da cozinha. A dedetização e
desinsetização inicial será responsabilidade da CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA
prezar pela conservação da limpeza para evitar atrair pragas.

18.1.29. Restituir o imóvel em perfeitas condições ao término do contrato. As benfeitorias úteis
realizadas mediante aprovação e autorização da CONTRATANTE serão incorporadas ao
imóvel, não gerando direito a retenção, exceção feita ao maquinário, equipamento de
propriedade da CONTRATADA que não alterarem ou danificarem a estrutura ou demais
componentes.

18.1.30. O imóvel, os equipamentos e utensílios da contratada, deverão ser devolvidos ao final
do contrato nas mesmas condições em que foram recebidos, mediante RELATÓRIO DE
VISTORIA DOS EQUIPAMENTOS ou de acordo com o Anexo II.

18.1.31. Responsabilizar-se pelas manutenções preventivas e corretivas com reposição de
peças.

18.1.32. Fornecer crachás de identificação aos seus funcionários, estagiários e ainda
comensais civis devidamente autorizados pelo Diretor do Hospital Campanha, sendo o uso do
crachá obrigatório durante todo o horário de serviço.

18.1.32.1. Todos os funcionários deverão usar o crachá nas dependências externas da cozinha
durante a permanência nas instalações da CONTRATANTE.

18.1.33. O crachá não deverá conter corda. Ele será afixado diretamente no vestuário.

18.1.34. Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações
assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de
Referência.

18.1.35. Atender as normas vigentes editadas pelo Ministério da Saúde (MS) e pela Secretaria
Municipal (SMVS) e Estadual (SEVS) de Vigilância Sanitária, Legislações e Portarias vigentes.

18.1.36. Apresentar os recipientes a serem utilizados em caso de transporte de alimentos, com
a devida comprovação de que eles atendem as normas editadas pelo MS/SEVS/SMVS.

18.1.37. Apresentar um Plano de Contingência para garantia do atendimento em caso
emergencial em que não seja possível a utilização da cozinha do Hospital, por falta de água,
falta de luz, incêndio e evento adverso que prejudique o fornecimento de gêneros alimentícios,
30 dias após a assinatura do contrato.
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18.1.38. Manter em arquivo e de fácil apresentação, quando solicitado pela CONTRATANTE:

18.1.38.1. Regimento interno.

18.1.38.2. Programa de capacitação profissional.

18.1.38.3. Manual de Boas Práticas específico da Unidade do Hospital, conforme a RDC
216/2004, atualizado que deverá conter, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos
edifícios; a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios; o
controle da água de abastecimento; o controle integrado de vetores e pragas urbanas,
obedecendo às normas regulamentadoras da ANVISA; o programa de capacitação profissional;
o controle da higiene e saúde dos manipuladores; o manejo de resíduos; o controle e garantia
de qualidade do alimento preparado; data de atualização, descrição de referências
bibliográficas utilizadas.

18.1.38.3.1. O Manual de Boas Práticas deverá conter um mapa do fluxo operacional para
estabelecer monitoramento dos pontos críticos das atividades desempenhadas na produção.

18.1.38.3.2. Adotar o método APPCC (Avaliação de Perigos e Pontos Críticos de Controle),
para a garantia de qualidade de produtos e serviços.

18.1.39. Deverá participar de Programas de Gestão da Qualidade implantados pela
CONTRATANTE que envolva gestão de processos internos, gestão do ambiente (5S),
Humanização e Programa de Certificação, a exemplo de Acreditação Hospitalar e participar de
Comissões internas ligadas à CONTRATANTE.

18.1.40. Deverá prestar qualquer informação sobre os gêneros alimentícios utilizados na
prestação dos serviços como procedência, qualidade, validade, forma de armazenamento,
quando solicitados pela CONTRATANTE.

18.1.41. Submeter-se a fiscalização da CONTRATANTE através de seu fiscal de contrato e
seus auxiliares para avaliar os seus produtos e serviços a serem oferecidos.

18.1.41.1. Deverá garantir, a qualquer momento, o acesso dos funcionários da
CONTRATANTE, previamente autorizados pela Hotelaria, às áreas de estocagem, produção e
distribuição de alimentos para degustar e acompanhar os procedimentos adotados no
recebimento armazenamento de gêneros, pré preparo, produção, porcionamento, transporte e
distribuição das refeições.

18.1.42. Deverá possuir em seu quadro de pessoal um nutricionista responsável técnico, outro
nutricionista de produção apoiado por profissional técnico em nutrição, e caberá a eles as
atividades de planejamento, organização, supervisão e avaliação do serviço de alimentação e
nutrição.

18.1.42.1. Manter dois nutricionistas para acompanhar e assessorar a EMTN (Equipe
Multidisciplinar de Terapia Nutrional) em suas atividades regulares no Hospital Campanha. Os
nutricionistas deverão observar as prescrições relativas às dietas específicas para pacientes de
forma a atualizar as informações do mapa de descrição da dieta e quantidade de refeições a
serem fornecidas, estando disponíveis no hospital diariamente, inclusive com plantões aos
sábados, domingos e feriados, conforme preconiza as instruções do CRN.

18.1.42.2. Fazer a triagem diária de todos os pacientes internados com até 72 horas de
internação, indicando para a equipe EMTN os pacientes em risco nutricional.

18.1.42.3. Fazer acompanhamento nutricional diariamente, em conjunto com a EMTN, junto aos
pacientes internados, percorrendo as alas de internação.

18.1.42.4. Realizar treinamento sobre dietas hospitalares para as copeiras(os).

18.1.42.5. Deverão estar devidamente regularizados junto ao CRN, todos os nutricionistas e
técnicos de nutrição do quadro de pessoal da CONTRATADA.

18.1.43. Realizar semestralmente, ou sempre quando solicitado, avaliação clínica e laboratorial
dos funcionários, para emissão de atestado de Saúde para manipulação de alimentos;

18.1.44. Fornecer, a seus funcionários, todo o equipamento de Proteção Individual (EPI) e de
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proteção coletiva (EPC);

18.1.44.1. Os equipamentos de proteção individual e coletiva deverão ser mantidos em
perfeitas condições de uso, visando garantir a segurança do trabalhador;

18.1.45. Apresentar à CONTRATANTE, a cada seis meses, relatório de análise da água usada
no preparo dos alimentos feito por laboratório acreditado, conforme os requisitos especificados
na NBR ISO/IEC 17025 e Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater –
última edição ou outro instrumento legal que venha substituí-lo, contendo a análise de no mínimo
os seguintes parâmetros: Cor (uH), pH, Turbidez (uT), Cloro Residual (mg/L), Coliformes Totais
(A/P), Bactérias Heterotróficas (UFC/mL), Escherichia coli (A/P), Sólidos dissolvidos totais
(mg/L), sem ônus para a CONTRATANTE.

18.1.45.1. Responsabilizar-se pela higienização do reservatório de água a cada seis meses ou
na ocorrência de acidentes e/ou situações adversas que possam contaminar a água, conforme
previsto na legislação vigente. Deverá ser apresentado cópia do planejamento e comprovação
da realização da atividade ao SCIH (Setor de Controle de Infecção Hospitalar).

18.1.46. Arcar com as despesas de água e luz, medidas mensalmente pela CONTRATANTE,
das quais será gerado o DAE correspondente.

18.1.46.1. É responsabilidade da CONTRATADA instalação de um hidrômetro em local
apresentado pela CONTRATANTE, para que seja possível a medição individual da água
utilizada pelo resturante/refeitório.
18.1.47. Deverá estar adimplente quanto ao pagamento da água, sob pena de incorrer em
sanções.

18.1.48. Deverá arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados envolvidos na
execução do Contrato.

18.1.49. Deverá apresentar à CONTRATANTE no prazo máximo de 24 horas, justificativa e
resolução para cada uma das reclamações das inconformidades apontadas pelos pacientes e
funcionárops.

18.1.50. Deverá desempenhar suas atividades com qualidade, respeitando a individualidade,
bem como aspectos religiosos, culturais, alergias e/ou intolerâncias alimentares dos pacientes.

18.1.51. Deverá comunicar à CONTRATANTE, por escrito, todo acontecimento entendido como
irregular e que possa dificultar ou impedir a prestação dos serviços.

18.1.52. Deverá entregar à CONTRATANTE as fichas técnicas de preparo dos alimentos e o
receituário de suas preparações conforme prazo previsto no Anexo VI.

18.1.53. Deverá realizar pesquisa de satisfação a cada três meses com os pacientes e
funcionários.

18.1.53.1. Essa pesquisa não poderá coincidir com o mesmo período de aplicação da
pesquisa feita pela CONTRATANTE.

18.1.53.2. O resultado da pesquisa deverá ser apresentado em impresso à CONTRATANTE,
bem como as adequações das não conformidades apontadas.

18.1.53.3. A periodicidade da pesquisa poderá ser redefinida junto a CONTRATANTE caso
haja necessidade.

18.1.53.4. Será adotado como meta da pesquisa o índice de 90% de satisfação.

18.1.53.4.1. Qualquer valor inferior a este índice será considerado como rejeição por parte dos
pacientes e acompanhantes.

18.1.53.5. A CONTRATADA terá uma semana, a partir do recebimento dos resultados da
pesquisa de satisfação mensal realizada pela CONTRATANTE para adequação das não
conformidades.

18.1.54. Deverá apresentar ao corpo técnico da CONTRATANTE e à EMTN (Equipe
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Multidisciplinar de Terapia Nutricional) a padronização das dietas orais hospitalares usuais da
sua empresa, para análise e aprovação em até 15 dias após o início da prestação do serviço.

18.1.54.1. A padronização contida no Termo de Referência contêm exemplos das dietas orais
hospitalares mais usuais.

18.1.54.2. A padronização da empresa deverá ser elaborada atendendo as particularidades
dos pacientes internados no Hospital Campanha de acordo com a execução do serviço e
deverá conter a quantificação de calorias e macronutrientes, descrição de alimentos proibidos e
permitidos para determinadas patologias em consonância com o cardápio servido.

18.1.54.3. Essa padronização deverá ser apresentada à CONTRATANTE sempre quando
sofrer alguma atualização e/ou alteração.

18.1.55. Deverá realizar inspeção técnica, trimestralmente, na unidade para verificação da
qualidade dos serviços, não impedindo que a CONTRATANTE também realize inspeção
técnica todas as vezes que julgar necessário.

18.1.56. Atender às solicitações da Comissão de Fiscalização de Contrato prestando todos os
esclarecimentos que lhe forem solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente;

18.1.57. A CONTRATADA deverá repor material ou equipamento cedido pela CONTRATANTE,
em caso de desaparecimento, quebra ou qualquer outro motivo que torne inutilizável, com outro
novo de idêntica ou similar qualidade e funcionalidade;

18.1.58. A CONTRATADA deverá indenizar a CONTRATANTE por danos causados em suas
instalações, móveis ou equipamentos, pela execução inadequada dos serviços causada por
seus empregados e/ou prepostos;

18.1.59. Responsabilizar-se por todas as despesas com a execução dos serviços;

18.2. Da contratante:
18.2.1. Manter um oficial gerente como fiscal do contrato.

18.2.2. Fiscalizar o consumo de energia elétrica e água.

18.2.2.1. Responsabilizar-se pela leitura mensal do consumo de água e de energia elétrica e a
emissão dos DAE correspondentes ao respectivo mês para que seja realizado o pagamento
pela CONTRATADA, até o 5º dia útil do mês subsequente.

18.2.2.2. Informar à CONTRATADA, a partir do último registro quanto deverá ser realizado a
próxima higienização do reservatório de água e o exame de análise da água, mesmo que esse
período aconteça antes da CONTRATADA completar 6 meses de prestação de serviço.

18.2.3. Acompanhar e fiscalizar o recebimento dos produtos, o armazenamento e a produção e
a prestação de serviço como um todo, através de nutricionista de seu corpo técnico e
funcionários designados pela CONTRATANTE.

18.2.3.1. Fiscalizará o desempenho da atividades, como a elaboração das refeições, o
cardápio do dia, o armazenamento dos alimentos, e as condições de trabalho dos funcionários.

18.2.3.2. Recusará alimentos e insumos que estejam em desacordo com as normas de
higienização e qualidade.

18.2.3.3. Zelará pela qualidade, quantidade, fornecimento e todos os procedimentos
necessários à execução do contrato, cabendo-lhe a decisão final em caso de dúvida.

18.2.4. Realizará pesquisa de satisfação mensal com os pacientes e funcionários.

18.2.4.1. A periodicidade de realização da pesquisa poderá ser redefinida junto à
CONTRATADA de acordo com a necessidade da CONTRATANTE.

18.2.4.2. Será avaliado junto aos pacientes a aceitação das preparações servidas quanto aos
seguintes quesitos: composição dos cardápios, variedade, apresentação, temperatura, dentre
outros.

18.2.5. Poderá solicitar, por escrito, a substituição de empregado cuja conduta seja
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considerada inconveniente e não se adequar as normas internas do serviço.

18.2.5.1. Notificará a CONTRATADA, conferindo-lhe prazo para a tomada de providências, em
casos de detecção de anormalidades, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou
irregularidades encontrados na execução dos serviços, sob pena de aplicação de penalidade,
inclusive rescisão contratual.

18.2.6. Realizará fiscalização e aprovação dos cardápios, quanto a quantidade e qualidade da
refeição.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso
injustificado na execução do objeto, sujeitará o contratado às penalidades previstas no artigo 38
do Decreto Estadual no 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei Federal no
8.666/93, além da previsão do art. 12, da Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto
Estadual nº 44.786/08, a saber:

19.1.1. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a
Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art. 87 da
Lei Federal no 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o
contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no Decreto Estadual nº 45.902 de 2012,
artigo 38, quais sejam:

19.1.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

19.1.1.2. MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes
percentuais:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do material
entregue com atraso.

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do material entregue com atraso, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias.

19.1.1.3. MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, ou pelo
fornecimento de alimentos impróprios para o consumo ou em desacordo com as
especificações do Termo de Referência, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do material não
entregue, ou entregue com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é
destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas.

19.1.2. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO
DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 12, da
Lei Estadual no 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08.

19.1.3. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

19.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

19.3. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme
disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto Estadual nº 45.902/12.

19.4. O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão
Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo
Administrativo Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
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19.5. O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir
da constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso,
novo DAE com o valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.

19.5.1. Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por
ocasião da COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais
pagamentos ainda não efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.
19.5.2. O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.

19.6. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
força maior ou caso fortuito.

19.6.1. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos
meteorológicos de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações
civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes;

19.7. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito
pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das
obrigações assumidas.

19.8. A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, após processo administrativo
conclusivo pela aplicação da sanção.

 

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Fiuza da Silva, Capitão, em
30/06/2020, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16049498 e o código CRC B26C7A04.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16049498
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

Anexo nº I - QUANTITATIVOS ESTIMADOS/PMMG/DAL/CAA-HC/2020

PROCESSO Nº 1250.01.0004368/2020-63
ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS CONSOLIDAÇÃO E COMPOSIÇÃO
DO PREÇO DA

PROPOSTA PARA JULGAMENTO
 

TABELA 1 - ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS

Receptor Tipo de Dieta Refeição Quant.
Mensal

Valor
Unitário

Quant.
Contrato

Valor
Contrato

Paciente Dieta Livre/Branda Desjejum 2400  4800  
Paciente Dieta Livre/Branda Colação 2400  4800  
Paciente Dieta Livre/Branda Almoço 2400  4800  
Paciente Dieta Livre/Branda Lanche da Tarde 2400  4800  
Paciente Dieta Livre/Branda Jantar 2400  4800  
Paciente Dieta Livre/Branda Ceia 2400  4800  

Paciente Dieta
Líquida/Pastosa/Sopa Desjejum 800  1600  

Paciente Dieta
Líquida/Pastosa/Sopa Colação 800  1600  

Paciente Dieta
Líquida/Pastosa/Sopa Almoço 800  1600  

Paciente Dieta
Líquida/Pastosa/Sopa Lanche da Tarde 800  1600  

Paciente Dieta
Líquida/Pastosa/Sopa Jantar 800  1600  

Paciente Dieta
Líquida/Pastosa/Sopa Ceia 800  1600  

Paciente Água Água 2400  4800  
Funcionário Café (litro) Café 772,5  1545  
Funcionário Chá (litro) Chá 772,5  1545  
Funcionário Self-Serfice Almoço 15450  30900  
Funcionário Self-Serfice Jantar 15450  30900  
Funcionário Lanche Individual Lanche Individual 7725  15450  

Diversos Pedido Extra Gelatina 405  811  
Diversos Pedido Extra Biscoito 270  541  
Diversos Pedido Extra Suco 946  1892  
Diversos Pedido Extra Bolo 80  160  
Diversos Pedido Extra Café 60  120  
Diversos Pedido Extra Chá 135  270  
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Diversos Pedido Extra Iogurte 375  750  
Diversos Pedido Extra Pão 375  750  
Diversos Pedido Extra Manteiga/Margarina 60  120  
Diversos Pedido Extra Geleia 135  270  
Diversos Pedido Extra Leite c/ café 125  250  
Diversos Pedido Extra Leite 189  378  
Diversos Pedido Extra Vitamina 54  108  
Diversos Pedido Extra Fruta 81  162  
Diversos Pedido Extra Mingau 27  54  
Diversos Pedido Extra Achocolatado 60  120  
Diversos Pedido Extra Torrada 135  270  
Diversos Pedido Extra Ovo 14  27  
Diversos Pedido Extra Sobremesa 60  120  

NOTAS:
a) Os itens não previstos no faturamento, mas constantes neste termo de referência, deverão vir
discriminados na nota fiscal. Essa tabela poderá sofrer variações nas quantidades conforme
necessidade da CONTRATANTE. Não existem quantidades estimadas para os pedidos extras,
uma vez que essas solicitações são realizadas conforme demanda dos setores.

b) Os valores apresentados na tabela acima foram estabelecidos a partir da estimativa daquilo
que foi servido no HPM entre os meses de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, com base nos
Mapas de Alimentação. Sendo assim, é importante ressaltar que poderá ocorrer variação da
média mensal, em relação à média da tabela de referência.

c) Os quantitativos efetivamente utilizados por mês sofrerão variação em relação ao indicado na
planilha, tendo em vista que a ativação do hospital se dará de forma particionada, e a planilha
considera o valor total estimado do contrato.

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Fiuza da Silva, Capitão, em
30/06/2020, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16049499 e o código CRC CAA1933A.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16049499
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

Anexo nº II - EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DISPONIBILIZADOS/PMMG/DAL/CAA-HC/2020

PROCESSO Nº 1250.01.0004368/2020-63

ANEXO II

 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DISPONIBILIZADOS PARA A
CONTRATADA

1. A cozinha disponibilizada para a CONTRATADA conta com Bancadas e Coifas Industriais
instaladas, porém não conta com equipamentos, móveis ou utensílios.

2. A CONTRATADA se responsabiliza por providenciar, por aquisição ou locação, todos os
equipamentos, utensílios e móveis necessários para a execução do serviço.

2.1. Para o refeitório, deverão ser disponibilizadas mesas e cadeiras destinadas ao almoço,
lanche e jantar dos funcionários.

2.2. A limpeza das mesas e cadeiras do refeitório é de responsabilidade da CONTRATADA.

 

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Fiuza da Silva, Capitão, em
30/06/2020, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16049500 e o código CRC E5FB276A.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16049500
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

Anexo nº III - DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES/PMMG/DAL/CAA-HC/2020

PROCESSO Nº 1250.01.0004368/2020-63
ANEXO III

DIAS E HORÁRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES

TABELA I - ALIMENTAÇÃO PARA OS PACIENTES

 

REFEIÇÃO DIAS HORÁRIO

DESJEJUM
PACIENTES DOM A SEG

Início impreterivelmente às 07:00 e com término
impreterivelmente até às 08:00
Recolhimento: 09:00 às 09:20

COLAÇÃO
PACIENTES DOM A SEG Início impreterivelmente às 09:30 e com término

impreterivelmente até às 10:00

ALMOÇO
PACIENTES DOM A SEG

Início impreterivelmente às 12:00 e com término
impreterivelmente até às 13:00
 Recolhimento: 14:00 às 14:30

LANCHE
PACIENTES DOM A SEG Início impreterivelmente às 15:00 e com término

impreterivelmente até às 15:30

JANTAR
PACIENTES DOM A SEG

Início impreterivelmente às 18:00 e com término
impreterivelmente até às 19:00
 Recolhimento: 20:00 às 20:50

CEIA PACIENTES DOM A SEG Início impreterivelmente às 21:00 e com término
impreterivelmente até às 22:00

NOTAS:
a) Os horários padronizados acima deverão ser seguidos apenas para as dietas orais e terão
prazo de tolerância de  10 minutos para o início e para o término.

 

TABELA II - ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS

REFEIÇÃO DIAS HORÁRIO
ALMOÇO SELF

SERVICE DOM A SEG Início às 11h30m e término às 14h 

JANTAR SELF
SERVICE DOM A SEG Início às 18h e término às 20h 

KIT LANCHE
TARDE DOM A SEG Disponível no refeitório a partir das 15h

KIT LANCHE NOITE DOM A SEG Disponível no refeitório a partir das 22h
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NOTAS:
a) Os horários padronizados poderão sofrer alterações acordadas entre CONTRATANTE e
CONTRATADA, e terão prazo de tolerância de  10 minutos para o início e para o término.

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Fiuza da Silva, Capitão, em
30/06/2020, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16049501 e o código CRC 1FCDD439.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16049501
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Anexo nº IV - NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/PMMG/DAL/CAA-HC/2020

PROCESSO Nº 1250.01.0004368/2020-63
ANEXO IV

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS E CARGA HORÁRIA SUGERIDOS PARA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

 

TABELA 4 - QUANTITATIVO SUGERIDO

N° de
Funcionários Função

Horário
de

Trabalho Local Observações

1
Nutricionista Responsável
Técnico (com registro no

CRN)
40 h/s Cozinha  

1 Nutricionista de produção
(com registro no CRN) 40 h/s Cozinha  

2 Nutricionistas clínicos (com
registro no CRN) 12x36 Alas de internação/

observação  

2 Técnicos em nutrição (com
registro no CRN) 12x36 Cozinha/Copa  

1 Estoquista 44 h/s Estoque  

1 Auxiliar Administrativo 40 h/s Escritório cozinha  

6 Copeiros(as) 12x36 Enfermaria e Salas de
Estabilização

Diurno, 03 por
dia

4 Copeiros(as) 12x36 Enfermaria e Salas de
Estabilização Noturno, 02

por dia

4 Copeiro (a) de apoio 12x36
Enfermaria e Salas de
Estabilização e Self-

Service
Diurno, 2 por

dia

2 Cozinheiros(as) dietistas 12x36 Cozinha 01 por dia

4 Aux. Serviços Gerais 12x36 Cozinha 02 por dia

4 Auxiliar de cozinha 12x36 Cozinha 02 por dia

NOTAS:
a) O quantitativo constante da tabela acima é sugerido, cabendo à empresa
apresentar em sua proposta comercial o quantitativo que julga necessário para
o cumprimento eficiente dos serviços.

b) A CONTRATADA poderá admitir estagiários de curso de nutrição junto à
produção e dietoterapia, desde que seja avaliado e autorizado pela
CONTRATANTE. Os estagiários deverão frequentar curso em entidade
reconhecida pelo MEC, e que o estagiário esteja cursando a partir do 5º

Anexo IV - NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS (16049504)         SEI 1250.01.0004368/2020-63 / pg. 48



período do curso.

c) A quantidade de nutricionistas clínicos dimensionado deverá ser tal que, a
depender do acionamento de leitos do Hospital Campanha, haja sempre
nutricionistas presentes na proporção  mínima de 1 para cada 80 pacientes.

d) A contradatada deve declarar, sob as penas da lei, que manterá em seus
quadros de funcionários os profissionais constantes da presente relação ou
aqueles que apresentar em sua contraproposta.

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Fiuza da Silva, Capitão, em
30/06/2020, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16049504 e o código CRC ACBDADE0.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16049504
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Anexo nº V - DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES/PMMG/DAL/CAA-HC/2020

PROCESSO Nº 1250.01.0004368/2020-63
ANEXO V

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS
 

1. Nutricionista Responsável Técnico
1.1. Programação das atividades diárias de nutrição e alimentação.

1.2. Participar das atividades de gestão de custos de produção.

1.3. Participar do planejamento e da supervisão da implantação ou adequação de instalações
físicas, equipamentos e utensílios do Serviço de Nutrição e Dietética (SND).

1.4. Realizar visitas periódicas aos fornecedores, avaliando o local e registrando os dados.

1.5. Participar da definição do perfil, dimensionamento, recrutamento, seleção e avaliação de
desempenho dos colaboradores.

1.6. Participar do planejamento e da supervisão das atividades de compras de alimentos,
material de higiene, descartáveis e outros.

1.7. Participar do planejamento e supervisão de estágios para estudantes de graduação em
nutrição e de curso técnico em nutrição e dietética e educação permanente para profissionais
de saúde, desde que sejam preservadas as atribuições privativas do nutricionista.

1.8. Realizar teste de aceitabilidade de preparações/refeições.

1.9. Realizar análise sensorial das preparações por meio de testes de degustação prévios ao
consumo.

1.10. Promover ações de incentivo ao desenvolvimento sustentável.

1.11. Elaborar as escalas de serviços dos funcionários do setor.

1.12. Solicitar reparo ou reposição de material danificado e a aquisição de materiais
necessários ao setor;

1.13. Solicitar e promover a realização de cursos e treinamentos para funcionários do serviço.

1.14. Comunicar a ocorrência de trocas e/ou substituições de plantões de funcionários do
Serviço de Nutrição e Dietética ao setor de Hotelaria do hospital.

1.15. Elaborar e emitir relatórios que se fizerem necessários.

1.16. Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas específico, mantendo-o atualizado.

1.17. Elaborar e implantar os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) específicos do
Serviço de Nutrição e Dietética (SND), mantendo-os atualizados.

1.18. Elaborar e implantar fichas técnicas das preparações, mantendo-as atualizadas.

1.19. Elaborar relatórios técnicos de não conformidade e respectivas ações corretivas,
impeditivas da boa prática profissional e que coloquem em risco a saúde humana,
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encaminhando-os a CONTRATANTE.

1.20. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade.

 

2. Nutricionista de Produção
2.1. Elaborar informação nutricional do cardápio e/ou preparações, contendo valor energético,
ingredientes, nutrientes e aditivos que possam causar alergia ou intolerância alimentar.

2.2. Coordenar as atividades de recebimento e armazenamento de alimentos, material de
higiene, descartáveis e outros.

2.3. Elaborar e implantar fichas técnicas das preparações, mantendo-as atualizadas.

2.4. Supervisionar e orientar técnicas de preparo dos alimentos as atividades de pré-preparo,
preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou preparações.

2.5. Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas específico, mantendo-o atualizado.

2.6. Elaborar e implantar os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) específicos do
Serviço de Nutrição e Dietética (SND), mantendo-os atualizados.

2.7. Promover periodicamente o aperfeiçoamento e atualização de funcionários por meio de
cursos, palestras e ações afins.

2.8. Elaborar relatórios técnicos de não conformidade e respectivas ações corretivas,
impeditivas da boa prática profissional e que coloquem em risco a saúde humana,
encaminhando-os ao responsável técnico e a CONTRATANTE, quando couber.

2.9. Promover o controle das sobras e restos.

2.10. Monitorar as atividades de seleção de fornecedores e procedência dos alimentos.

2.11. Modificar a requisição de gêneros para confecção de cardápios quando surgir à
necessidade de substituir insumos.

2.12. Solicitar ao estoquista o balanço diário de gêneros e materiais estocados;

2.13. Requisitar ao estoquista, de acordo com o balanço e o cronograma de pedido, os gêneros
alimentícios não perecíveis e os materiais descartáveis.

2.14. Realizar controle mensal do consumo de gêneros alimentícios;

2.15. Supervisionar o processo de abastecimento e armazenamento de gêneros alimentícios

2.16. Manter contato com fornecedores visando solucionar questões relativas ao fornecimento
de gêneros.

2.17. Solicitar aos fornecedores a substituição de gêneros alimentícios que não atendam às
especificações.

2.18. Supervisionar a qualidade e quantidade de gêneros alimentícios a das preparações a
serem servidas.

2.19. Ajustar e estabelecer, juntamente a EMTN e S.N.D. os per capitas do serviço

2.20. Colaborar na execução de estágios de Nutrição em parceria com as Instituições de
Ensino;

2.21. Registrar atividades desenvolvidas no serviço;

2.22. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade.

 

3. Nutricionistas Clínicos
3.1. Elaborar o diagnóstico de nutrição, através da triagem.

3.2. Realizar atualização do Mapa de Alimentação das dietas prescritas.
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3.3. Registrar em prontuário dos pacientes a prescrição dietética e a evolução nutricional, de
acordo com protocolos preestabelecidos pela Serviço de Nutrição e Dietética (SND).

3.4. Realizar orientação nutricional na alta dos pacientes, estendendo-a aos cuidadores,
familiares ou responsáveis, quando couber.

3.5. Orientar e supervisionar a distribuição de dietas orais e enterais, verificando o percentual
de aceitação, infusão e tolerância da dieta.

3.6. Interagir com nutricionistas responsáveis pela produção de refeições, definindo
procedimentos em parceria com o Serviço de Nutrição e Dietética -SND.

3.7. Solicitar exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico, de acordo
com protocolos preestabelecidos pelo Serviço de Nutrição e Dietética -SND.

3.8. Prescrever suplementos nutricionais, bem como alimentos para fins especiais e
fitoterápicos, em conformidade com a legislação vigente, quando necessário.

3.9. Participar do planejamento e supervisão de estágios para estudantes de graduação em
nutrição, curso técnico em nutrição e dietética e programas de aperfeiçoamento para
profissionais de saúde, desde que sejam preservadas as atribuições privativas do nutricionista.

3.10. Auxiliar Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN), definindo com esta, sempre
que pertinente, os procedimentos complementares à prescrição dietética.

3.11. Promover treinamentos às copeiras (os) sobre as dietas hospitalares para realizar seu
porcionamento e distribuição corretos.

3.12. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade.

 

4. Técnico em Nutrição
4.1. Acompanhar a distribuição das refeições junto as copeiras.

4.2. Responsável pela contagem de dietas no mapa

4.3. Contribuir na elaboração do Manual de Boas Práticas e acompanhar sua implantação e
execução.

4.4. Contribuir na elaboração dos POP’s, acompanhar sua implantação e execução.

4.5. Contribuir na elaboração de relatórios técnicos de não conformidade.

4.6. Acompanhar e orientar a execução das atividades de recebimento, armazenamento, pré-
preparo e preparo de alimentos, porcionamento, distribuição e transporte de refeições.

4.7. Realizar aferição da temperatura das refeições.

4.8. Avaliar as características organolépticas dos alimentos, produtos alimentícios e
preparações culinárias de acordo com o PIQ (Padrão de Identidade e Qualidade) estabelecido.

4.9. Supervisionar as atividades de higienização de alimentos, utensílios, equipamentos,
ambientes e pessoal.

4.10. Orientar e monitorar o uso correto de uniformes e de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) correspondentes à atividade.

4.11. Participar do planejamento, da execução e da avaliação dos programas de formação
continuada da equipe

4.12. Colaborar para o cumprimento e a aplicação das normas de segurança ocupacional.

4.13. Auxiliar no planejamento e execução dos procedimentos de rotina, como escala de
trabalho dos funcionários, controle de ponto, dentre outros.

4.14. Acompanhar as atividades de controle de qualidade em todo o processo produtivo, de
acordo com o estabelecido no Manual de Boas Práticas e nos POP’s, atendendo às normas de
segurança alimentar e nutricional.
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4.15. Colaborar no desenvolvimento de preparações culinárias e respectivas fichas técnicas de
preparações.

4.16. Cooperar no controle periódico das sobras, do resto-ingestão e análise de desperdício,
com vistas ao desenvolvimento sustentável.

4.17. Participar do levantamento de dados para os cálculos de informações nutricionais.

4.18. Aplicar testes de aceitabilidade.

4.19. Colaborar durante todo o processo produtivo com ações que preservem e recuperem o
meio ambiente, com vistas ao desenvolvimento sustentável.

4.20. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade.

 

5. Estoquista
5.1. Assegurar o bom andamento de processos de entrada e saída de materiais,
verificando/executando os registros específicos, visando facilitar consultas e a elaboração de
inventários.

5.2. Diariamente receber e conferir mercadorias provenientes de fornecedores, para compor o
estoque da unidade. Conferir a documentação com os pedidos de compra autorizados, avaliar
as condições das mercadorias (apresentação, qualidade, prazos de validade, etc).

5.3. Encaminhar a documentação para programação de pagamento.

5.4. Realizar processo de higienização dos gêneros, de acordo com as normas do serviço.

5.5. Classificar, controlar o uso e disposição física dos espaços onde os materiais são
estocados, dispensando atenção especial a materiais perecíveis ou de certo grau de
periculosidade, conforme especificações dos mesmos e normas técnicas vigentes.

5.6. Entregar insumos ao responsável pela respectiva área de trabalho, obedecendo a
requisição da nutricionista de produção.

5.7. Assegurar o controle rígido do estoque, bem como consumo médio e ponto de compra,
calculando demandas futuras, evitando falta de materiais.

5.8. Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua
área de atuação para assegurar a pronta localização de dados.

5.9. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção
apropriados, quando da execução dos serviços.

5.10. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados, bem como do local de trabalho.

5.11. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade.

 

6. Auxiliar Administrativo
6.1. Preencher requisições e formulários;

6.2. Controlar a movimentação de documentos;

6.3. Receber e transmitir mensagens telefônicas;

6.4. Digitar os documentos necessários ao serviço;

6.5. Desempenhar tarefas correlatas que lhe forem solicitadas;

6.6. Auxiliar as Nutricionistas responsáveis na elaboração das escalas de serviço.

6.7. Controlar a distribuição de materiais utilizados;

6.8. Manter atualizado o impresso de controle de refeições servidas aos pacientes,
acompanhantes e médicos residentes.
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6.9. Realizar diariamente a contagem e conferência dos mapas de alimentação.

6.10. E outras atribuições que se fizerem necessárias.

 

7. Copeiro(a)
7.1. Preparar sucos, cafés e sobremesas.

7.2. Auxiliar o cozinheiro, quando solicitado, no preparo de refeições.

7.3. Receber, conferir, separar e armazenar os gêneros alimentícios.

7.4. Cuidar da higienização de utensílios, equipamentos e local de trabalho.

7.5. Operar aparelhos ou equipamentos de preparo e manipulação dos gêneros alimentícios e
aparelhos de aquecimento ou refrigeração.

7.6. Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de
trabalho.

7.7. Zelar pela guarda e conservação, manutenção dos equipamentos utilizados no trabalho.

7.8. Realizar a entrega das refeições (desjejum, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia)
aos pacientes e acompanhantes.

7.9. Realizar o recolhimentos dos utensílios após as refeições (desjejum, almoço e jantar).

7.10. Realizar a desinfecção dos carrinhos térmicos de distribuição das refeições.

7.11. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade.

 

8. Cozinheiro(a)
8.1. Preparar refeições, controlando a qualidade dos alimentos, tempo de preparação e
atentando ao sabor, para atender a cardápios estipulados.

8.2. Preparar dietas individualizadas, de acordo com cardápios estipulados.

8.3. Orientar auxiliares no pré-preparo de refeições, supervisionando tarefas executadas, para
manter o padrão de qualidade do serviço.

8.4. Efetuar o controle da quantidade de ingredientes, verificando nível de estoque dos que
estão sujeitos a deterioração para providenciar as reposições necessárias.

8.5. Zelar pela higiene nos trabalhos da cozinha, aplicando métodos corretos de manipulação,
higienização e conservação de alimentos, bem como providenciar a limpeza de equipamentos,
instalações e utensílios.

8.6. Orientar e/ou executar o pré-preparo dos alimentos, escolhendo os cereais, descascando,
lavando e picando verduras, legumes, tubérculos e frutas; limpando e cortando carnes, de forma
a agilizar o preparo das refeições.

8.7. Operar aparelhos ou equipamentos de preparo e manipulação de gêneros alimentícios,
aparelhos de aquecimento ou refrigeração.

8.8. Comunicar as irregularidades encontradas na qualidade da mercadoria entregue para
cozimento, bem como sobre a necessidade de reparo e reposição de utensílios, equipamentos
e instalações de cozinha.

8.9. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção
apropriados, quando da execução dos serviços.

8.10. Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança.

8.11. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados, bem como do local de trabalho.

8.12. Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de
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trabalho.

8.13. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade.

 

9. Auxiliar de cozinha
9.1. Preparar carnes, aves e peixes para cozimento, cortando-os, limpando-os, pesando-os,
separando-os de acordo com porções solicitadas e acondicionando-os.

9.2. Auxiliar no preparo de refeições, lavando, descascando, escolhendo, picando ou moendo
ingredientes, conforme a necessidade.

9.3. Zelar pela higiene e limpeza das instalações, equipamentos e utensílios da cozinha.

9.4. Afiar facas e outros instrumentos de corte.

9.5. Executar abastecimento do local de distribuição das refeições.

9.6. Efetuar carga e descarga de gêneros não perecíveis e materiais.

9.7. Manter livre de contaminação ou de deterioração os alimentos sob sua guarda.

9.8. Operar aparelhos ou equipamentos de preparo e manipulação dos gêneros alimentícios,
aparelhos de aquecimento ou refrigeração, sob a orientação do cozinheiro ou nutricionista.

9.9. Executar preparações culinárias simples.

9.10. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção
apropriados, quando da execução dos serviços.

9.11. Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança.

9.12. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados, bem como do local de trabalho.

9.13. Executar o descarte de resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

9.14. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade.

 

10. Auxiliar de Serviços Gerais
10.1. Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas depêndencias internas e
externas do SND, utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente
definidas.

10.2. Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para
mantê-los em condições de uso.

10.3. Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos.

10.4. Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, resíduos orgânicos e
metais)

10.5. Reabastecer os banheiros do SND com papel higiênico, toalhas e sabonetes.

10.6. Controlar o estoque de materiais de conservação e limpeza e sugerir a reposição.

10.7. Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança e/ou
segurança do trabalho.

10.8. Cumprir ordens e instruções de serviço e regulamento do Hospital.

10.9. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados, bem como do local de trabalho.

10.10. Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de
trabalho.

10.11. Executar outras atividades de apoio operacional ou correlata.

Anexo V - DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES (16049508)         SEI 1250.01.0004368/2020-63 / pg. 55



 

11. Recepcionista
11.1. Realizar controle dos funcionários que almoçam/jantam

11.2. Realizar controle dos funcionários que retiram os kit lanche individuais, no turno diurno e
noturno.

11.3. Colher assinatura dos funcionários nos documentos de controle das alimentações.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Fiuza da Silva, Capitão, em
30/06/2020, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16049508 e o código CRC 6E366EBE.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16049508
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

Anexo nº VI - PADRONIZAÇÃO DIETAS/PMMG/DAL/CAA-HC/2020

PROCESSO Nº 1250.01.0004368/2020-63

ANEXO VI

PADRONIZAÇÃO DAS DIETAS ORAIS PARA O HOSPITAL CAMPANHA

1. DAS DIETAS HOSPITALARES
1.1. As dietas são elaboradas considerando-se o estado nutricional e fisiológico das pessoas, e
em situações hospitalares, devem estar adequadas ao estado clínico do paciente, além de
proporcionar melhoria na sua qualidade de vida (ISOSAKI et al., 2009). Ela garante o aporte de
nutrientes ao paciente internado e preserva seu estado nutricional, pois tem um papel
coterapêutico em doenças crônicas e agudas (GARCIA, 2006). As dietas hospitalares podem
ser padronizadas segundo as modificações qualitativas e quantitativas da alimentação normal,
assim como da consistência, temperatura, volume, valor calórico total, alterações de
macronutrientes e restrições de nutrientes, com isso podem ser classificadas a partir das suas
principais características, indicações e alimentos ou preparações que serão servidos (DIAS et
al., 2009; ISOSAKI et al., 2009). A padronização das dietas tem como objetivo manter um
atendimento nutricional eficiente, seguro e de qualidade ao paciente. (ISOSAKI et al., 2009;
WAITZBERG, 2000). Ela facilita ainda o trabalho na produção e distribuição de refeições,
permite treinamento de pessoal, devendo ser sempre flexível para permitir adequações às
condições e necessidades individuais. São distribuídas da seguinte forma: dietas livres e dietas
especiais, destinadas a pacientes adultos e infantis pacientes (adultos e infantis) e a seus
acompanhantes legalmente instituídos.

1.2. A dietas existentes no Termo de Referência são exemplo dos tipos de dietas e
composições existentes em cada uma, e que deverão ser servidas no Hospital Campanha

1.3. Devido ao perfil de isolamento dos pacientes internados, considerar, em todas as
dietas, para os itens cuja distribuição do suco seja em copo, que deverá ser fornecido o
suco industrializado em embalagem fechada.
 

2. TIPOS DE DIETA
2.1. Dieta livre 
2.1.1. Destinada aos pacientes adultos que necessitam de uma alimentação normal, sem
restrição a qualquer nutriente e sem necessidade de acréscimos nutricionais. Normossódica,
normoprotécia, normolipídica e teor normal de açúcar para adição.

2.1.2. Adequação aos hábitos culturais alimentares do paciente. Dieta sem restrição de
nutrientes que é permitida em todas as consistências (de líquida à sólida). Permitido também
receber sopa, caso solicitado.

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

2.1.5. Exemplo de cardápio
 

DIETA LIVRE
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum

Pão de sal/ doce 50 grs Unidade
Leite 300 ml Copo com tampa
Café 300 ml Copo com tampa

Manteiga 01 unidade Sache

Fruta 100 a 135grs Unidade ou pedaços em
recipiente descartável

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

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

Unidade/1 copo/ Unidade ou
pedaços em recipiente

descartável

Almoço

Arroz cozido 200 grs 2 escumadeiras
Feijão 100 grs 1 concha cheia

Carne magra 80 a 150 grs 1 porção grande
Guarnição 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/Doce 40 a 135 grs
Unidade ou pedaços em
recipiente descartável/
recipiente de 100 ml

Lanche da
Tarde

Pão/ bolo/ biscoito/torrada
50 grs / 8

unidades/04
unidades médias

1 unidade/1 unidade/8
unidades/04 unidades

médias
Suco Natural da fruta ou de

polpa/ leite/café/chá/vitamina/
achocolatado

200 ml 1 copo

Manteiga 01 unidade Sachê

Jantar

Arroz cozido 200 grs 2 escumadeiras
Feijão 100 grs 1 concha cheia

Carne magra 80 a 150grs 1 porção grande
Guarnição 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/Doce 40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em
recipiente

descartável/recipiente de 100
ml

Ceia

Pão/ bolo/ biscoito/torrada/
mingau

50 grs/ 8
unidades/04

unidades
médias/200 ml

1 unidade/ 1 unidade/8
unidades/04 unidades

médias/1 copo

Leite/café/chá 200 ml 1 copo
Manteiga 1 unidade  Sachê

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

2.2. Dieta branda
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2.2.1. Destinada aos pacientes com problemas de ingestão, mastigação, deglutição e digestão,
que impeçam a utilização da dieta livre, havendo, assim, a necessidade de abrandar os
alimentos por processos mecânicos ou de cocção para melhor tolerância e aceitação. Valor
calórico mínimo ofertado deverá ser de 2100 Kcal e podendo chegar até 2800 kcal/dia.

2.2.2. Utilizada em alguns casos de pós operatórios para facilitar o trabalho digestivo. Esta
dieta é usada como transição para a dieta livre. Deve fornecer calorias de acordo com as
necessidades do paciente.

2.2.3. Características da dieta:

2.2.3.1. Consistência: macia. A celulose e o tecido conectivo (fibras da carne) devem ser
abrandados por cocção ou ação mecânica;

2.2.3.2. Normoglicídica, normolipídica e normoprotéica;

2.2.3.3. Não incluir vegetais crus nas saladas;

2.2.3.4. O feijão deve ser batido;

2.2.3.5. Os vegetais e as carnes são servidos em tamanhos pequenos e bem cozidos;

2.2.3.6. Evitar frutas muito ácidas e as de consistência dura;

2.2.3.7. Restringir alimentos flatulentos que possam provocar distensão gasosa e condimentos
fortes;

2.2.3.8. Não incluir frituras, embutidos e doces concentrados.

2.2.4. Alimentos recomendados: Salada cozida; carnes frescas cozidas, assadas, grelhadas;
vegetais cozidos no forno, água, vapor e refogados; ovo cozido ou pochê; frutas (sucos, em
compotas, assadas, ou bem maduras, sem a casca); biscoitos, pastel de forno, bolo simples;
sorvete simples; sopas; gordura somente para cocção, não para frituras.

2.2.5. Alimentos proibidos: frituras em geral; oleaginosas; folhosos; frutas de tipo A, exceto em
sucos; leguminosas inteiras; doces consistentes; condimentos fortes, picantes; queijos duros e
fortes.

2.2.6. Dependendo da condição clínica do paciente e após liberação do médico e/ou
nutricionista o paciente poderá receber pão de sal.

2.2.7. Exemplo de cardápio:

DIETA BRANDA
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum

Pão de doce/ pão de forma
se m casca superior 50 grs 1 Unidade/ 2 fatias

Leite 300 ml Copo com tampa
Café 300 ml Copo com tampa

Manteiga 1 Unidade Sachê

Fruta macia 100 a 135 grs Unidade ou pedaços em recipiente
descartável

Colação Iogurte/suco natural da fruta
o u de polpa/ fruta

90 a 100 grs/
200 ml/ 100g a

135grs

Unidade/ 1 copo/ Unidade ou
pedaços em recipiente descartável

Almoço

Arroz brando 200 grs 2 escumadeiras
Feijão batido 100 grs 1 concha cheia

Carne macia e bem cozida 80 a 150 grs 1 porção grande
Guarnição 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia

Legume cozido 50 grs 1 pegador
Legume cozido 50 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta macia/Doce macio 100 a 135 grs Unidade ou pedaços em recipiente
descartável/ recipiente de 100 ml

Pão doce/ pão de forma 1 unidade/ 2 fatias/ 1 unidade/ 8
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Lanche da
Tarde

Pão doce/ pão de forma
sem casca superior/ bolo/

biscoito tipo maria ou
maisena*

50 grs/08
unidades

unidades
*Desde que acompanhados de

líquidos, como café com leite, para
serem amolecidos.

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

vitamina/ achocolatado
200 ml 1 copo

Manteiga 1 unidade Sachê

Jantar

Arroz brando 200 grs 2 escumadeiras
Feijão batido 100 grs 1 concha cheia

Carne macia e bem cozida 80 a 150 grs 1 porção grande
Guarnição 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia

Legume cozido 50 grs 1 pegador
Legume cozido 50 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta macia/Doce macio 100 a 135 grs Unidade ou pedaços em recipiente
descartável/ recipiente de 100 ml

Ceia

Pão doce/ pão de forma
sem casca superior/ bolo/

biscoito tipo maria ou
maisena*/ mingau

50 grs/ 8
unidades/200 ml

1 Unidade/ 2 fatias/ 1 unidade/ 8
unidades/ 1 copo *Desde que

acompanhados de líquidos, como
café com leite, para serem

amolecidos
Leite/café/chá 200 ml 1 copo

Manteiga 1 unidade Sachê
 

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

 

2.3. Dieta hipossódica
2.3.1. Destinada a pacientes que necessitam de controle do sódio para a prevenção e o
controle de edemas, problemas renais e de hipertensão, hipernatremia, disfunção hepática e
renal. É indicada para pacientes cardíacos e pacientes com edema. A Sociedade Brasileira de
Cardiologia preconiza que o total de sódio consumido pela população não deve ultrapassar 5
gramas/dia.

2.3.2. O cardápio e a consistência devem ser o mesmo da dieta livre, com a exclusão do sal de
cozinha, exceto a carne e o feijão, oferecendo sachês de sal de adição (1g a 2g por refeição)
de acordo com a prescrição dietética.

2.3.3. Características da dieta:

2.3.3.1. Dependendo da severidade da doença a restrição de sódio será determinada pela
EMTN (Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional), podendo variar entre restrição acentuada
a leve (1000 a 2500 mg de sódio diário);

2.3.3.2. Não são permitidos alimentos enlatados ou embutidos;

2.3.3.3. Dieta preparada sem o acréscimo de sal (apenas com temperos naturais);

2.3.3.4. Apenas a carne e o feijão poderão receber tempero para ajudar na palatabilidade.

2.3.4. Os produtos industrializados deverão ser aprovados pela CONTRATANTE, para análise
nutricional adequada.

2.3.5. Devem garantir o mesmo aporte e distribuição calórica da dieta livre, atendendo a
consistência requerida (dieta branda, pastosa ou líquida). Valor calórico mínimo ofertado deverá
ser de 2100 Kcal.

2.3.6. Alimentos proibidos: pão de sal, embutidos (bacon, presunto, salsicha), temperos prontos
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(caldo de carne e legumes), alimentos em salmoura ou em conserva de sódio. Restrição no uso
de adoçantes artificiais com sódio (sacarina sódica e ciclamato de sódio).

2.3.7. Exemplo de cardápio:

DIETA HIPOSSÓDICA
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS

 
 

Desjejum
 
 

Pão doce 50 grs Unidade
Leite 300 ml Copo com tampa
Café 300 ml Copo com tampa

Manteiga sem sal 1 Unidade Sachê

Fruta 100 a 135 grs Unidade ou pedaços em
recipiente descartável

Colação Iogurte/suco natural da fruta ou d
e polpa/ fruta

90 a 100 grs/
200 ml/100 a

135 grs

Unidade/ 1 copo/ Unidade ou
pedaços em recipiente

descartável

Almoço

Arroz cozido sem sal 200 grs 2 escumadeiras
Feijão com sal 100 grs 1 concha cheia

Carne magra (10 grs no
tempero) 80 a 150 grs 1 porção grande

Guarnição sem sal 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/Doce 40 a 135 grs
Unidade ou pedaços em
recipiente descartável/
recipiente de 100 ml

Lanche da
Tarde

Pão/ bolo/ biscoito maria ou
maisena/torrada

50 grs/8 unid/04
unidades
médias

1 unidade/ 8 unidades/04
unidades médias

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

achocolatado
200 ml 1 copo

Manteiga sem sal 1 unidade Sachê

Jantar

Arroz cozido sem sal 200 grs 2 escumadeiras
Feijão com sal 100 grs 1 concha cheia

Carne magra (10 grs no
tempero) 80 a 150 grs 1 porção grande

Guarnição sem sal 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/Doce 40 a 135 grs
Unidade ou pedaços em
recipiente descartável/
recipiente de 100 ml

 
Ceia

 

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

50 grs/ 8 unid/04
unid médias/200

ml

1 Unidade/ 1 unidade/8
unidades/04 unidades

médias/1 copo
Leite/café/chá 200 ml 1 Copo

Manteiga sem sal 1 unidade Sachê
 

NOTA: As medidas caseiras são um auxílio quanto ao porcionamento correspondente à
gramatura especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser
utilizado. Todos os pacientes com dieta hipossódica deverão receber junto à refeição 1
sachê/1grama de sal.
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2.4. Dietas hiperproteicas e hipercalóricas
2.4.1. Composta por nutrientes necessários ao organismo para sua manutenção, reparação,
processos vitais, crescimento e desenvolvimento. Acrescida de um aporte de calorias
(carboidratos e proteínas). Indicada para pacientes que necessitam de reposição proteica e
calórica, devido a perda de massa corpórea, hipercatabolismo, traumatismos, queimaduras ou
pacientes com o estado imunológico diminuído. Valor calórico mínimo oferecido deverá ser de
2500 kcal podendo chegar até 3500 kcal/dia.

2.4.2. Características da dieta:

2.4.2.1. Destinada a pacientes que apresentam condições hipermetabólicas e infecciosas (HIV,
câncer/ quimioterapia, diálise / hemodiálise, transplante, portadores de úlceras de pressão,
queimados etc.);

2.4.2.2. O cardápio e a consistência devem ser o mesmo da dieta livre adulto acrescidos dos
seguintes alimentos: leite em pó, mel, aveia, azeite, dentre outros;

2.4.2.3. No almoço e no jantar acrescentar outra porção de carne bovina ou de ave ou ovos,
além da porção estabelecida no cardápio, na refeição ou na sopa;

2.4.2.4. A colação deverá ser entregue na quantidade dobrada, sendo acrescida de fruta ou
iogurte dependendo do cardápio do dia e de acordo com a consistência da dieta;

2.4.2.5. Se o paciente não for diabético, deve-se aumentar também a quantidade de
carboidratos;

2.4.2.6. Essa dieta é requerida em todas as consistências (branda, pastosa e liquida);

2.4.2.7. Hiperglicídica, normolipídica e hiperproteica.

2.4.3. Poderá também ocorrer aumento das porções do grupo de leite e derivados, dependendo
da necessidade proteica do paciente.

2.4.4. Se o paciente necessitar apenas de uma dieta hipercalórica ocorrerá um acréscimo nas
porções de carboidrato durante todas as refeições do dia.

2.4.5. Exemplo de cardápio:

DIETA HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum

Pão de sal ou doce 100 grs 2 unidades
Leite 300 ml Copo com tampa
Café 300 ml Copo com tampa

Manteiga 2 Unidades Sachês

Fruta 100 a 135 grs Unidade ou pedaços em
recipiente descartável

Colação
Iogurte + fruta / suco

natural da fruta ou de polpa
+ iogurte

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

90 a 100 grs

1 Unidade + 1 unidade ou
pedaços em recipiente
descartável / 1 copo + 1

unidade

Almoço

Arroz cozido 200 a 250 grs 2 a 2 ½ escumadeiras
Feijão 100 grs 1 concha cheia

Carne magra 180 a 260 grs 2 porções grandes
Guarnição 100 a 200 grs 1 a 1 e ½ colher de servir
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/Doce 40 a 135 grs
Unidade ou pedaços em
recipiente descartável/
recipiente de 100 ml

Pão/ bolo/ biscoito/torrada 100 grs/10 unid/06
unidades médias

2 unidades/ 2 unidades/ 10
unidades/06 unidades médias
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Lanche da
Tarde

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

vitamina/ achocolatado
300 ml 1 copo

Manteiga/geleia 1 unidade Sachê

Jantar

Arroz cozido 200 a 250 grs 2 a2 ½ escumadeiras
Feijão 100 grs 1 concha cheia

Carne magra 180 a 260 grs 1 porção grande e 2 porções
grandes

Guarnição 100 a 200 grs 1 a 1 e ½ colher de servir
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/Doce 40 a 135 grs
Unidade ou pedaços em
recipiente descartável/
recipiente de 100 ml

Ceia

Pão/ bolo/
biscoito/torrada/mingau

100 grs / 10 unid
/06 unid médias/300

ml

2 unidades/ 2 unidades/10 unid/
06 unid médias/1 copo

Leite/café/chá/ 300 ml 1 copo
 Manteiga 2 unidades Sachê

 

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

 

2.5. Dietas hipolipídicas
2.5.1. Destinam-se a indivíduos que necessitam de restrição de gorduras saturadas e trans na
dieta. A redução lipídica específica requer critério e acompanhamento da EMTN (Equipe
Multidisciplinar de Terapia Nutricional), individualizando o cardápio, uma vez que as
necessidades energéticas variam de pessoa para pessoa. Valor calórico mínimo oferecido
deverá ser de 1200 kcal, correspondente a TMB (Taxa Metabólica Basal) de um adulto
saudável.

2.5.2. Dieta isenta da adição de gorduras e restrita em alimentos ricos em lipídios. Deve conter
no máximo 25% ou menos do valor calórico total proveniente de lipídios. A restrição de gorduras
implica tanto na limitação de gorduras visíveis como de gordura incorporada ao alimento.

2.5.3. As dietas hipolipidicas terão o seu VCT (Valor Calórico Total) determinados por meio de
cálculos, a partir da avaliação nutricional pelo nutricionista da CONTRATADA.

2.5.4. Deverá ser utilizada a padronização que utiliza dietas de 1200 calorias podendo ser
hipossódica e de consistência variada.

2.5.5. Características da dieta:

2.5.5.1. Lipídios: até no máximo 25% do VCT (Valor Calórico Total). No caso de icterícia ou
colestase, 20%, podendo adotar o uso de triglicerídeos de cadeia média como gordura de
adição, uma vez que esse tipo de gordura não depende da emulsificação com sais biliares para
sua absorção;

2.5.5.2. Necessidade protéica: 0,8 a 1,8 g/kg de peso ideal, para manter balanço nitrogenado
positivo;

2.5.5.3. Alimentos proibidos: leite integral, manteiga, maionese, creme de leite, iogurte integral,
carne vermelha gordurosa, carne de frango com pele, frituras.

2.5.6. Em casos de hipertrigliceridemia seguir a padronização para diabético com algumas
particularidades.
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2.5.6.1. Alimentos proibidos: massas brancas e açúcares

2.5.6.2. Restrição de arroz, legumes tubérculos e gorduras.

2.5.7. Exemplo de cardápio:

DIETA HIPOLIPÍDICA
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum

Pão de sal ou doce 50 grs Unidade
Leite desnatado 300 ml Copo com tampa

Café 300 ml Copo com tampa
Geleia 1 Unidade Sache

Fruta 100 a 135 grs Unidade ou pedaços em
recipiente descartável

Colação Iogurte desnatado/suco natural da
fruta ou de polpa/ fruta

90 a 100 grs/
200 ml/ 100 a

135grs

Unidade/ 1 copo/ Unidade ou
pedaços em recipiente

descartável

Almoço

Arroz cozido 100 grs 1 escumadeira
Feijão 100 grs 1 concha

Carne magra 80 a 100 grs 1 porção média
Guarnição 80 grs 1 colher de arroz
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/Doce 40 a 135 grs
Unidade ou pedaços em
recipiente descartável/
recipiente de 100 ml

Lanche da
Tarde

Pão de sal ou doce/ bolo/
biscoito/torrada

50 grs/ 8
unidades/04

unidades
médias

1 unidade/ 1 unidade/ 8
unidades/04 unidades

médias

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

200 ml 1 copo

Geleia 1 unidade Sachê

Jantar

Arroz cozido 100 grs 1 escumadeira
Feijão 100 grs 1 concha

Carne magra 80 a 100 grs 1 porção média
Guarnição 80 grs 1 colher de arroz
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/Doce 40 a 135 grs
Unidade ou pedaços em
recipiente descartável/
recipiente de 100 ml

Ceia

Pão de sal ou doce/ bolo/
biscoito/torrada/ mingau com leite

desnatado

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

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

Leite desnatado/café/chá 200 ml 1 copo
Geleia 1 unidade Sachê

 

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

 

2.6. Dietas ricas em fibras ou laxativas
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2.6.1. Dieta rica em alimentos formadores de resíduos intestinais inclui alimentos ricos em fibras
insolúveis, uma vez que estas não são digeridas, e agem aumentando o volume fecal e
estimulando o peristaltismo intestinal. Valor calórico mínimo oferecido deverá ser de 2100 kcal
podendo chegar até 3000 kcal\dia.

2.6.2. Dieta indicada para paciente com obstipação intestinal, em casos de hiperglicemia,
hiperlipidemia e hipercoleste-rolemia e com necessidades elevadas de fibras.

2.6.3. Na elaboração dessas dietas deverão ser acrescidos no almoço e jantar uma porção
extra de verdura ou legume rico em fibra.

2.6.4. Deverá servir sobremesa à base de fruta crua rica em fibra ou sabidamente laxativa, ou
sobremesa à base de leite.

2.6.5. As recomendações dietéticas para este tipo de dieta são aproximadamente de 20 a 30g
de fibra dietética por dia para pacientes adultos.

2.6.6. Para pacientes infantis (acima de 02 anos) somar à idade mais 5 gramas.

2.6.7. Características da dieta:

2.6.7.1. Facilitar o trânsito intestinal;

2.6.7.2. São indicados alimentos integrais como pães, biscoitos, farinhas, frutas como ameixa,
mamão, verduras, arroz e massas integrais;

2.6.7.3. Deve-se aumentar o aporte de líquidos, seguindo seguir a recomendação de
Hidratação Oral Frequente (HOF);

2.6.7.4. A sobremesa deverá ser à base de fruta crua rica em fibra ou sabidamente laxativa.

2.6.8. Devem-se excluir alimentos obstipantes como:

2.6.8.1. Frutas: banana maçã, banana prata, goiaba, jabuticaba (sem casca), melão, pera (sem
casca), caju, maçã (sem casca), suco de limão (de preferência sem açúcar).

2.6.8.2. Legumes e verduras: Batata inglesa, cará, chuchu, cenoura cozida, batata baroa, fécula
de batata.

2.6.8.3. Cereais, farinhas: Arroz, polvilho, amido de milho, farinha de mandioca, trigo refinado.

2.6.8.4. Outros: Pães, biscoitos de sal, biscoitinhos de polvilho.

2.6.9. Essa dieta é requerida em todas as consistências.

2.6.10. Exemplo de cardápio:

DIETA LAXATIVA
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum

Pão de sal integral ou pão de
forma integral 50 grs 1 Unidade ou 2 fatias

Leite 300 ml Copo com tampa
Café 300 ml Copo com tampa

Manteiga 1 Unidade Sachê

Fruta laxativa 100 a 135 grs Unidade ou pedaços em
recipiente descartável

Colação Iogurte/suco natural da fruta
laxativa ou de polpa/ fruta laxativa

90 a 100 grs/
400 ml/ 100 a

135grs

Unidade/ 2 copos/ Unidade
ou pedaços em recipiente

descartável

Almoço

Arroz cozido integral 200 grs 2 escumadeiras
Feijão 100 grs 1 concha cheia

Carne magra 80 a 150 grs 1 porção grande
Guarnição 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cru 40 grs 1 pegador
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Porção extra de verdura ou legume
rica em fibra 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta laxativa/ sobremesa a base
de leite 40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em
recipiente descartável/
recipiente de 100 ml

Lanche da
Tarde

Pão de sal integral ou pão de
forma integral/ bolo integral/

biscoito integral/ torrada integral

50 grs/ 8
unidades/04

unidades
médias

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

médias/
Suco natural da fruta laxativa ou de

polpa/leite/café/chá/ vitamina 400 ml 2 copos

Manteiga 1 unidade Sachê

Jantar

Arroz cozido integral 200 grs 2 escumadeiras
Feijão 100 grs 1 concha cheia

Carne magra 80 a 150 grs 1 porção grande
Guarnição 80 a 120 grs 1 colher de arroz
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cru 40 grs 1 pegador

Acréscimo de uma porção de
verdura o u legume rico em fibra 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta laxativa/ sobremesa a base
de leite 40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em
pote recipiente descartável/

recipiente de 100 ml

 
Pão de sal integral ou pão de
forma integral/ bolo/ biscoito

integral/torrada integral.

50 grs/ 8
unidades / 04

unidades
médias

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

unidades médias

Ceia Leite/café/chá 200 ml/ 400 ml
de chá 1 copo (2 copos de chá)

 Manteiga 1 unidade Sachê

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

 

2.7. Dieta para intolerância ao glúten
2.7.1. Dieta de consistência líquida a livre, podendo variar a sua composição química e
porcionamento de acordo com a condição clínica do paciente. Valor calórico mínimo ofertado
deverá ser de 2100 kcal podendo chegar até 3000 kcal/dia

2.7.2. É preparada com alimentos que não contém glúten. Alimentos que contém glúten como
trigo, aveia, centeio, cevada e seus derivados devem ser substituídos por aqueles cuja matéria
prima não contenha glúten (ex: milho, polvilho, fubá e amido de milho).

2.7.3. Não utilizar produtos cuja composição seja duvidosa.

2.7.4. Nessa dieta permite-se o uso de produtos de origem animal (carnes, leite, iogurte natural,
peixes, queijo, ovos), folhosos, legumes, leguminosas, produtos confeccionados com farinhas,
como o polvilho, maisena, creme de arroz, fécula de batata e araruta.

2.7.5. Deverá ser elaborado esquema especial para estes casos, bem como ter sempre
disponível ingredientes para o seu preparo.

2.7.6. Alimentos proibidos:

2.7.6.1. Pão, torrada, bolacha, biscoito, massas, bolos, pizza, salgadinhos, hambúrguer, steak’s,
gérmen de trigo, triguilho, sêmola de trigo, cereais, barrinha de cereais.

Anexo VI - PADRONIZAÇÃO DIETAS (16049511)         SEI 1250.01.0004368/2020-63 / pg. 66



2.7.6.2. Alguns produtos industrializados podem conter uma ou mais das farinhas com glúten em
sua composição, sendo proibida a sua utilização.

2.7.6.3. Alimentos proibidos: queijos cremosos, iogurte industrializado, leite em pó modificado,
embutidos (presunto, apresuntado, mortadela, salsicha, etc.), achocolatados, farinha láctea,
sorvetes industrializados, maionese e molho de tomate industrializado.

2.7.7. Exemplo de cardápio:

 

DIETA DE INTOLERÂNCIA AO GLÚTEN
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum

Pão de sal ou doce para
celíacos 50 grs Unidade

Leite 300 ml Copo com tampa
Café 300 ml Copo com tampa

Manteiga Unidade Sachê

 Fruta 100 a 135 grs Unidade ou pedaços em
recipiente descartável

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

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

Unidade/ 1 copo/ Unidade ou
pedaços em

recipientedescartável

Almoço

Arroz cozido 200 grs 2 escumadeiras
Feijão 100 grs 1 concha cheia

Carne magra 80 a 150 grs 1 porção grande
Guarnição 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/ Doce 40 a 135 grs
Unidade ou pedaços em

recipientedescartável/ recipiente
de 100 ml

Lanche da
Tarde

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

celíacos

50 grs/ 8
unidades/04

unidades médias

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

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

vitamina
200 ml 1 copo

Manteiga 1 unidade Sachê

Jantar

Arroz cozido 200 grs 2 escumadeiras
Feijão 100 grs 1 concha cheia

Carne magra 80 a 150 grs 1 porção grande
Guarnição 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/ cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/ Doce 40 a 135 grs
Unidade ou pedaços em

recipiente descartável/ recipiente
de 100 ml

Ceia

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

celíacos

50 grs/ 8
unidades/04

unidades médias

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

Leite/café/chá 200 ml 1 copo
Manteiga 1 unidade Sachê

 

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

 

2.8. Dieta para imunossuprimido ou neutropênico febril
2.8.1. A composição química e a consistência da dieta serão definidas de acordo com as
condições clínicas do paciente. Valor calórico mínimo ofertado deverá ser de 2100 kcal
podendo chegar até 3000 kcal/dia.

2.8.2. Todo alimento será fornecido em embalagem descartável. Toda embalagem de alimento
porcionado (ex.: suco industrializado, água, suplementos) deverá ser higienizada antes de ser
distribuída ao paciente.

2.8.3. Frutas: deverão ser utilizadas as de pequeno porte, que possam ser oferecidas inteiras,
com casca íntegra e sem rachaduras e, em alguns casos, com o cabinho (ex. maçã, pera,
banana).

2.8.3.1. Não oferecer frutas picadas e/ou de difícil higienização – ex.: melancia, morango, uva,
jabuticaba, caqui, acerola, melão, mamão graúdo, abacaxi.

2.8.3.2. As frutas deverão estar previamente higienizadas e embaladas em plástico (fita filme ou
saco plástico para alimentos).

2.8.4. Folhosos e legumes deverão ser servidos apenas cozidos.

2.8.5. Suco: servir em embalagem individual, fechada, previamente higienizada (atentar para os
casos em que o paciente não tolera acidez).

2.8.6. As carnes deverão estar bem cozidas ou bem assadas. Não fornecer embutidos
(salsicha, salame, presunto, linguiça, apresuntado, mortadela, bacon e patês).

2.8.7. Os ovos deverão ser bem cozidos, na forma de omelete, cozido inteiro ou frito (gema
cozida).

2.8.8. Leite e derivados poderão ser utilizados nas preparações devendo o leite ser esterilizado
(UHT) e fervido, e permitidos queijos que tenham sido pasteurizados e/ou de massa cozida.

2.8.9. As farinhas de mandioca/milho deverão ser torradas até dourarem antes de utilizá-las em
farofas, tutu, etc.

2.8.10. Deverá ser ofertado alimentos ricos em ferro como: leguminosas, leite e derivados,
carnes vermelhas e folhosos verde escuros.

2.8.11. Poderão servir como sobremesas frutas inteiras com casca (banana, maçã e pera),
conforme subitem 2.9.3, doces tabletes lacrados e demais sobremesas que tenham sido
levadas à cocção. Não fornecer sobremesas manipulados, elaborados e evitar alimentos que
contenham amendoim.

2.8.12. Os enlatados deverão ser somente de origem vegetal (ervilha, milho).

2.8.13. A água utilizada deverá ser filtrada ou mineral.

2.8.14. Não utilizar maionese.

2.8.15. Exemplo de cardápio:

DIETA PARA IMUNOSSUPRIMIDO OU NEUTROPÊNICO FEBRIL
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum

Pão de sal ou doce para
celíacos 50 grs Unidade

Leite 300 ml 1 copo
Café 300 ml 1 copo

Manteiga Unidade Sachê

 Fruta 100 a 135 grs Unidade ou pedaços em
recipiente descartável

Iogurte/suco 90 a 100 grs/ 200 ml/
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Colação Iogurte/suco
industrializado/fruta inteira

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

Almoço

Arroz cozido 200 grs 2 escumadeiras
Feijão 100 grs 1 concha cheia

Carne magra 80 a 150 grs 1 porção grande
Guarnição 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia

Folhosos refogados 30 grs 1 pegador
Legume cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta inteira/ Doce 40 a 135 grs Unidade/ recipiente de 100 ml

Lanche da
Tarde

Pão de sal ou doce/ bolo/
biscoito/ torrada

50 grs / 8 undades /
04 unidades médias

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

Suco industrializado
/leite/café/chá/
achocolatado

200 ml 1 copo/ 1 caixinha

Manteiga 1 unidade Sachê

Jantar

Arroz cozido 200 grs 2 escumadeiras
Feijão 100 grs 1 concha cheia

Carne magra 80 a 150 grs 1 porção grande
Guarnição 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia

Folhosos refogados 30 grs 1 pegador
Legume cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta inteira/ Doce 40 a 135 grs Unidade/ recipiente de 100 ml

Ceia

Pão de sal ou doce/
bolo/torrada

50 grs/ 8 unidades/04
unidad es médias

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

Leite/café/chá 200 ml 1 copo
 Manteiga 1 unidade  sache

 

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

 

2.9. Dieta para IRC não dialítico
2.9.1. Destinada a pacientes com tratamento conservador da insuficiência renal. Valor calórico
mínimo ofertado deverá ser de 2100 kcal podendo chegar até 3000 kcal/dia.

2.9.2. Dieta normoproteica dependendo do grau de evolução da doença. Restrita em sódio,
potássio, fósforo.

2.9.3. A quantidade de proteína, fósforo, potássio e água será definida de acordo com o estado
clínico do paciente. A CONTRATADA deverá seguir as quantidades, como também o tipo de
proteína, estipuladas pela EMTN (Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional).

2.9.4. Alimentos ricos em potássio deverão ser evitados, conforme subitem 5.2 do Anexo VIII.

2.9.4.1. Deverá preparar o feijão de remolho com sal.

2.9.5. São recomendadas as seguintes carnes: bovina sem gordura, aves e peixes. Evitar
vísceras e carnes vermelhas na presença de uremia.

2.9.6. A dieta poderá ser requerida em todas as consistências.

2.9.6.1. Quando for servida sopa inteira como opção no almoço e/ou jantar a mesma deverá ser
porcionada metade com sal e metade sem sal.

2.9.7. A dieta deverá ser hipossódica.

2.9.8. Em casos especiais a dieta poderá ter restrição hídrica.
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2.9.9. Dieta normocalórica, normoproteica, normolipídica, hipossódica, hipocalêmica.

2.9.10. Em casos de restrição hídrica todos os líquidos devem ser ofertados em geral pela
metade e deve manter proibição de frutas aquosas e gelatinas. Fornecer o volume conforme
prescrição médica ou EMTN (Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional).

2.9.10.1. Alimentos de consumo moderado: vegetais verdes escuros, batata, leguminosas,
banana, água de coco, mamão, ameixa, achocolatado, pão de sal, biscoito de sal, dentre outros
alimentos ricos em potássio. Os alimentos de consumo moderado poderão ser incluídos no
cardápio, desde que não sejam frequentes na semana ou repetidos no mesmo dia.

2.9.11. É expressamente proibido o consumo de carambola por pacientes portadores de
doença renal crônica.

2.9.12. Exemplo de cardápio:

DIETA PARA IRC NÃO DIALÍTICO
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum

Pão doce 50 grs Unidade
Leite 300 ml Copo com tampa
Café 300 ml Copo com tampa

Manteiga sem sal 1 Unidade Sache

Fruta 100 a 135 grs Unidade ou pedaços em
recipiente descartável

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

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

Unidade/ 1 copo/ Unidade ou
pedaços em recipiente

descartável

Almoço

Arroz cozido sem sal 200 grs 2 escumadeiras
Feijão de remolho com sal 100 grs 1 concha cheia
Carne magra (10 grs no

tempero) 80 a 150grs 1 porção grande

Guarnição sem sal 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/Doce 40 a 135 grs
Unidade ou pedaços em

recipiente descartável / recipiente
de 100 ml

Lanche da
Tarde

Pão/ bolo/ biscoito maria ou
maisena/torrada doce

50 grs/ 8
unidades/04

unidades médias

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

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

vitamina
200 ml 1 copo

Manteiga sem sal 1 unidade Sachê

Jantar

Arroz cozido sem sal 200 grs 2 escumadeiras
Feijão de remolho com sal 100 grs 1 concha cheia
Carne magra (10 grs no

tempero) 80 a 150 grs 1 porção grande

Guarnição sem sal 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/Doce 40 a 135 grs
Unidade ou pedaços em

recipiente descartável/ recipiente
de 100 ml

Pão/ bolo/ biscoito maria ou
maisena/ torrada

doce/mingau

50 grs/ 8 unid/04
unid médias/200

ml

1 unidade/ 1 unidade/ 8
unidades/0 4 unidades médias/1

copo
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Ceia doce/mingau ml copo
Leite/café/chá 200 ml 1 copo

 Manteiga sem sal 1 unidade  Sachê
 

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

 

2.10. Dieta para IRC dialítico
2.10.1. Destinada para pacientes em diálise. Esses pacientes possuem uma necessidade
proteica calórica aumentada, devido a grande perda de nutrientes durante a diálise. O valor
calórico mínimo ofertado deverá ser de 2100 kcal podendo chegar até 3000 kcal.

2.10.2. A dieta poderá variar de consistência líquida completa à livre.

2.10.2.1. Quando for servida sopa inteira como opção no almoço e/ou jantar a mesma deverá
ser porcionada metade com sal e metade sem sal.

2.10.3. Restrição de sal (hipossódica).

2.10.4. Os alimentos ricos em potássio possuem uma forma de processamento especial.

2.10.4.1. Deverá preparar o feijão de remolho com sal.

2.10.5. Deverá ter aumento do aporte proteico através de proteínas de alto valor biológico
através de carnes e ovos.

2.10.6. Alimentos de consumo moderado: vegetais verdes escuros, batata, leguminosas,
banana, água de coco, mamão, ameixa, achocolatado, pão de sal, biscoito de sal, dentre outros
alimentos ricos em potássio.

2.10.6.1. Os alimentos de consumo moderado poderão ser incluídos no cardápio, desde que
não sejam frequentes na semana ou repetidos no mesmo dia.

2.10.7. É expressamente proibido o consumo de carambola por pacientes portadores de
doença renal crônica.

2.10.8. Exemplo de cardápio:

DIETA PARA IRC DIALÍTICO
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum

Pão doce 50 grs Unidade
Leite 300 ml Copo com tampa
Café 300 ml Copo com tampa

Manteiga sem sal 1 Unidade Sache

Fruta 100 a 135 grs Unidade ou pedaços em
recipiente descartável

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

90 a 100 grs/ 200
ml

Unidade/ 1 copo/ Unidade ou
pedaços em recipiente

descartável

Almoço

Arroz cozido sem sal 200 grs 2 escumadeiras
Feijão de remolho com sal 150 grs 1 concha cheia
Carne magra (10 grs no

tempero) 200 grs 2 porções grandes

Guarnição sem sal 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/Doce 40 a 135 grs
Unidade ou pedaços em

recipiente descartável/ recipiente
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de 100 ml

Lanche da
Tarde

Pão/ bolo/ biscoito maria ou
maisena/ torrada doce

50 grs/ 8 unid/ 04
unid médias

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

Suco natural da fruta e de
polpa/lei te/café/chá/

vitamina
200 ml 1 copo

Manteiga sem sal 1 Unidade Sachê

Jantar

Arroz cozido sem sal 200 grs 2 escumadeiras
Feijão de remolho com sal 150 grs 1 e ½ concha
Carne magra (10 grs no

tempero) 200 grs 2 porções grandes

Guarnição sem sal 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/Doce 40 a 135 grs
Unidade ou pedaços em

recipiente descartável/recipiente
de 100 ml

Ceia

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

mingau

50 grs/ 8 unid/ 04
unid médias / 200

ml

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

copo
Leite/café/chá 200 ml 1 copo

 Manteiga sem sal 1 unidade  Sachê

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

 

2.11. Dieta para diabetes
2.11.1. A dieta é a base do tratamento desta patologia, seja como medida exclusiva ou
conciliado ao tratamento medicamentoso. É uma dieta onde há restrição de carboidratos
simples e a introdução de carboidratos complexos acrescidos de fibra alimentar, no total diário
de 25 a 30 gramas, auxiliando no controle glicêmico. Indicada para pacientes com diabetes ou
em condições de hiperglicemia na internação.

2.11.2. Destinada a manter os níveis de glicose sanguínea dentro dos parâmetros de
normalidade, suprindo as calorias necessárias para manter ou alcançar o peso ideal em
adultos, índices de crescimento normal e desenvolvimento em crianças e adolescentes,
aumento das necessidades metabólicas durante a gravidez e lactação, ou recuperação de
doenças catabólicas.

2.11.3.

2.11.4. Podem ter consistência normal, branda, pastosa e líquida e atender ao valor calórico
prescrito para cada uma delas. O valor calórico mínimo ofertado deverá ser de 2100Kcal,
lembrando que a quantidade de carboidratos deverá ser reduzida e a oferta de proteínas e
gorduras poli e monoinsaturadas e fibras, deverá ser aumentada.

2.11.5. Poderão ser hipossódicas.

2.11.6. Os cardápios das dietas para diabéticos devem ser específicos respeitando a
variedade das preparações dentro dos alimentos permitidos na patologia.

2.11.7. Características da dieta:

2.11.7.1. Normocalórica, hipoglicidica, variando de hiper a normoproteica e variando de hiper a
normolipídica.

2.11.8. Podem ter consistência livre, branda, pastosa e líquida;
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2.11.9. O valor calórico mínimo ofertado deverá ser de 2100 kcal, podendo chegar até 3000
kcal;

2.11.10. Restrição de açúcar das preparações que deverá ser substituído por adoçante próprio
para diabéticos (adoçante a base de stévia, sucralose, xilitol);

2.11.11. As sobremesas deverão ser substituídas por frutas ou preparações diet;

2.11.12. As guarnições à base de farinha deverão ser substituídas por outras de menor teor
glicídico sempre que houver outros alimentos no cardápio que contenham alto índice glicêmico;

2.11.13. Quando a necessidade energética ou de outro nutriente for maior que a oferecida pelo
cardápio normal, a dieta deve ser suplementada com preparações ou alimentos diversos;

2.11.14. O arroz deverá ser integral com porção reduzida.

2.11.15. Não deverá haver combinação de mais de um alimento do grupo dos carboidratos
simples na mesma refeição.

2.11.15.1. Haverá somente combinação de dois carboidratos numa mesma refeição quando um
deles for integral e a porção deverá ser reduzida pela metade.

2.11.16. Deverá incluir variações de alimentos integrais no cardápio: pães (tipo francês ou de
forma), biscoitos, bolo, torrada, arroz, macarrão, massas, etc.

2.11.17. Exemplo de cardápio:

DIETA PARA DIABETES
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum

Pão integral 50 grs 1 Unidade ou 2 fatias
Leite 300 ml  Copo com tampa
Café 300 ml Copo com tampa

Mantega 1 Unidade Sachê

Fruta 100 a 135 grs Unidade ou pedaços em
recipiente descartável

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

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

Unidade/ 1 copo/ Unidade ou
pedaços em recipiente

descartável

Almoço

Arroz cozido integral 150 grs 1 e 1/2 escumadeiras
Feijão 100 grs 1 concha cheia

Carne magra 80 a 150 grs 1 porção grande
Guarnição 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/Doce diet 40 a 135 grs
Unidade ou pedaços em
recipiente descartável/
recipiente de 100 ml

Lanche da
Tarde

Pão integral/ bolo diet
integral/ biscoito

integral/torrada integra l

50 grs/ 08
unidades/04

unidades médias

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

Suco natural da fruta ou de
polpa/chá/ vitamina 200 ml 1 copo

Manteiga 1 Unidade Sachê

Jantar

Arroz integral cozido 150 grs 1e 1/2 escumadeiras
Feijão 100 grs 1 concha cheia

Carne magra 80 a 150 grs 1 porção grande
Guarnição 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador
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Sobremesa Fruta/Doce diet 40 a 135 grs
Unidade ou pedaços em
recipiente descartável/
recipiente de 100 ml

Ceia

Pão integral/ bolo diet
integral/ biscoito

integral/torrada integral

50 grs/ 8
unidades/04

unidades médias

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

Leite/café/chá 200 ml 1 copo
Manteiga 1 unidade  Sachê

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

 

2.12. Dieta líquida completa
2.12.1. Destinada a pacientes com problemas graves de mastigação e deglutição, em casos de
afecção do trato digestivo (boca, esôfago), nos pré e pós-operatórios, em determinados
preparos de exames. Deverá fornecer calorias de acordo com as necessidades do paciente.

2.12.2. Características da dieta:

2.12.2.1. Consistência: líquida, sendo que alimentos e preparações desta dieta são os mesmos
da dieta branda, devendo ser liquidificados e peneirados para que apresentem consistência
líquida.

2.12.2.2. Normoglicídica a hiperglicidica (exceto para diabéticos), normolipídica e
normoprotéica a hiperproteica.

2.12.3. Variar a composição da sopa do almoço e jantar, procurando inclusive ofertar sopas
com coloração diversificada, evitando a monotonia na apresentação.

2.12.4. Alimentos permitidos: gelatina, café com leite, suco, vitaminas, mingaus, sopas
liquidificada, iogurtes e suplementos mais diluídos.

2.12.5. Alimentos proibidos: cereais integrais, sementes, farelos, oleaginosas, hortaliças, frutas
inteiras com casca, queijos ricos em gorduras, embutidos, condimentos picantes.

2.12.6. Exemplo de cardápio:

DIETA LÍQUIDA COMPLETA
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS
Desjejum Mingau ou vitamina diluídas 200ml 1 copo

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

90 a 100grs/
200ml/ 200 grs

Unidade/ 1 copo/ 2
recipientes de 100 ml

Almoço Sopa liquidificada Mínimo de 630
grs

6 conchas cheias em
sopeira descartável

Sobremesa Gelatina 200 grs 2 recipientes de 100 ml
Lanche da

Tarde Mingau ou vitamina diluídas 200 ml 1 copo

Jantar Sopa liquidificada Mínimo de 630
grs

6 conchas cheias em
sopeira descartável

Sobremesa Gelatina 200 grs 2 recipientes de 100 ml
Ceia Mingau ou vitamina diluídas 200 ml 1 copo

 

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

2.13. Dieta líquida restrita
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2.13.1. Indicada para hidratar pacientes em fase de pré e pós operatório de cirurgias do trato
gastro intestinal e no preparo de determinados exames.

2.13.2. Dieta pobre em resíduos.

2.13.3. Insuficiente em todos os nutrientes e não atende às necessidades calóricas e proteicas
do paciente, geralmente utilizada em curtos períodos.

2.13.4. Constituída de líquidos claros e translúcidos (gelatina, caldos, sucos de frutas coados em
peneira fina, gelatinas, água e chá, consomês). Sucos e gelatinas deverão ser diet. O consomê
de legumes não poderá conter resíduo de tempero. Servir chá apenas de coloração clara. É
proibido chá mate.

2.13.5. Dieta hipocalórica, hipoproteicas e hipolipídicas.

2.13.6. Exemplo de cardápio:

 

DIETA LÍQUIDA RESTRITA

REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS
CASEIRAS

Desjejum Chá (coloração clara) 200 ml 1 copo

Colação Gelatina diet (coloração clara)/sucos sem açúcar
(limão, abacaxi, maracujá e caju) claros 200 grs/ 200 ml

2
recipientes
de 100 ml/

1 copo

Almoço Consôme de legumes 400 ml
Sopeira

descartável
ou 2 copos

Sobremesa Gelatina diet (coloração clara) 200 grs
2

recipientes
de 100 ml

Lanche da
Tarde Suco sem açúcar (limão, abacaxi, maracujá e caju) 200 ml 1 copo

Jantar Consôme de legumes 400 ml
Sopeira

descartável
ou 2 copos

Sobremesa Gelatina diet (coloração clara) 200 grs
2

recipientes
de 100 ml

Ceia Chá (coloração clara) 200 ml 1 copo
 

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

2.14. Dieta pastosa
2.14.1. Destinada a pacientes com problemas de deglutição e intolerância a alimentos
sólidos/abrandados ou em pós operatório. O valor calórico mínimo ofertado deverá ser de 1500
kcal.

2.14.2. A dieta pastosa deverá ser composta dos seguintes alimentos: arroz papa, feijão batido,
preferencialmente carne vermelha (cozida e desfiada), ovo cozido picadinho e no mínimo 02
(dois) legumes cozidos variados em forma de purê. Deverá fornecer calorias de acordo com as
necessidades do paciente.

2.14.3. A carne deverá ser de primeira qualidade (alcatra, contra filé, miolo de alcatra), isenta de
nervos e gordura aparente.

2.14.4. Características da dieta:
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2.14.4.1. Consistência: purê, textura fina, sem resíduo aparente, como: cascas, resíduos de
talos, de folhas e de farináceos, etc;

2.14.4.2. Alimentos na forma de purê/creme ou amassados e carne de boa qualidade bem
cozida e liquidificada. Não poderá ter nada inteiro;

2.14.4.3. Normoglicídica, normolipídica ou hiperlipidica e normoprotéica a hiperproteica. Valor
calórico mínimo ofertado deverá ser 1200 kcal/dia.

2.14.4.4. A dieta pastosa laxativa não receberá água em dobro

2.14.5. A dieta pastosa deverá ser oferecida para as demais patologias: diabético, IRC não
dialítico e dialítico, hipertensão, hepatopata, dentre outros, desde que respeitadas as restrições
e ou inclusões de ingredientes para cada patologia, conforme item 2 deste Anexo.

2.14.6. Todos os pacientes com dieta pastosa poderão receber líquidos. No desjejum, caso
haja preferência, o paciente receberá café com leite, lembrando que o cardápio rotina será o
mingau por ofertar mais caloria, e na colação será enviado suco, gelatina ou iogurte.

2.14.7. Alimentos permitidos: todos os alimentos que possam ser transformados em purê.
Mingaus de amido de milho, aveia, creme de arroz. Alimentos sem casca ou pele, moídos,
liquidificados e amassados (papa).

2.14.8. Alimentos proibidos: Alimentos duros, secos, crocantes, empanadas, fritos, crus, com
semente, casca ou pele. Além de preparações contendo azeitona, passas, nozes (outras frutas
oleaginosas), coco e bacon. Iogurte com pedaços de frutas, frutas com polpas, hortaliças
folhosos crus, com sementes; biscoitos amanteigados, salgados.

2.14.9. Para pacientes em uso de traqueostomia e que possuem dieta oral liberada, é
EXPRESSAMENTE proibido ofertar os seguintes alimentos: canjiquinha, carne moída e
desfiada e aveia em flocos. A carne permitida é apenas as cozidas e liquidificadas para esses
pacientes.

2.14.10. Exemplo de cardápio:

DIETA PASTOSA
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum Mingau ou vitamina 200ml 1 copo
Papinha de fruta 100 grs 1 pote de 100 ml

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

90 a 100 grs/ 200
grs/ 200 ml

1 unidade/ 2 recipientes de
100 ml/ 1 copo

Almoço Batido e engrossado Mínimo de 630 grs 6 conchas cheias em
sopeira descartável

Sobremesa Gelatina/Pudim/ Doce em pasta 200 grs 2 recipientes de 100 ml
Lanche da

Tarde
Mingau ou vitamina 200 ml 1 copo

Papinha de fruta 100 grs 1 pote de 100 ml

Jantar Batido e engrossado Mínimo de 630 grs 6 conchas cheias em
sopeira descartável

Sobremesa Gelatina/Pudim/ Doce em pasta 200 grs 2 recipientes de 100 ml
Ceia Mingau ou vitamina 200 ml 1 copo

 

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

 

2.15. Dieta pastosa hipercalórica
2.15.1. Finalidade ofertar um número de calorias maior do que a oferecida na pastosa. Valor
calórico mínimo ofertado deverá ser de 2000 kcal.

2.15.2. Destinada a pacientes com problemas de deglutição e intolerância a alimentos sólidos.
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2.15.3. A dieta pastosa deverá ser composta dos seguintes alimentos: arroz papa, feijão batido,
carne vermelha (cozida e desfiada) ou branca (bem cozida e desfiada), ovo cozido picadinho e
no mínimo dois legumes cozidos variados em forma de purê. Deverá fornecer calorias de
acordo com as necessidades do paciente.

2.15.3.1. Deverá ser usado azeite como fonte lipídica para aumentar o aporte calórico da dieta.

2.15.4. Características da dieta:

2.15.4.1. Consistência: purê, textura fina, sem resíduo aparente, como: cascas, resíduos de
talos, de folhas e de farináceos, etc;

2.15.4.2. Alimentos na forma de purê/creme ou amassados (papa) e carne liquidificada. Não
deverá ter nada inteiro.

2.15.4.3. Hiperglicídica, normolipídica e hiperprotéica.

2.15.5. A dieta pastosa deverá ser oferecida para as demais patologias: diabético, IRC não
dialítico e dialítico, hipertensos, hepatopatas, dentre outras doenças.

2.15.6. Todos os pacientes com dieta pastosa poderão receber líquidos. No desjejum, caso
haja preferência, o paciente receberá café com leite, lembrando que o cardápio rotina será o
mingau por ofertar mais caloria, e na colação será enviado suco, gelatina ou iogurte.

2.15.7. A dieta terá incremento de leite em pó, mel, farináceos em geral, azeite extra virgem
para aumentar o valor calórico.

2.15.8. Não deve ser prescrita para paciente diabético.

2.15.9. Exemplo de cardápio:

DIETA PASTOSA HIPERCALÓRICA
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum
Mingau (com leite em pó) ou vitamina

(aveia, mel e leite em pó) 300ml 1 copo

Papinha de fruta 100 grs 1 pote de 100 ml

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

200 grs/90 a 100
grs/ 200 ml

2 recipientes de 100 ml/ 1
unidade / 2 copos

Almoço Batido e engrossado Mínimo de 630
grs

6 conchas cheias em
sopeira descartável

Sobremesa Gelatina/Pudim/ Doce em pasta 200 grs 2 recipientes de 100 ml

Lanche da
tarde

Vitamina de Frutas com mel, aveia e
leite e m pó 300 ml 1 copo

Papinha de fruta 100 grs 1 pote de 100 ml

Jantar Batido e engrossado Mínimo de 630
grs

6 conchas cheias em
sopeira descartável

Sobremesa Gelatina/Pudim/ Doce em pasta 200 grs 2 recipientes de 100 ml
Ceia Mingau com leite em pó 300 ml 1 copo

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

2.16. Dieta para disfagia
2.16.1. Destinada para pacientes com comprometimento mais grave de mastigação e
deglutição. O valor calórico mínimo ofertado deverá ser de 1500 kcal podendo chegar até 2000
kcal/dia.

2.16.2. Deverá fornecer calorias de acordo com as necessidades do paciente.

2.16.3. Características da dieta:

2.16.3.1. Consistência: purê mais espessado, textura fina, sem resíduo aparente como cascas,
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resíduos de talos, de folhas e de farináceos, etc.

2.16.3.2. Alimentos na forma de purê ou amassados e carne liquidificadas.

2.16.3.3. Sopa batida, podendo ser engrossada com arroz papa, contendo caldo de feijão,
carne cozida desfiada ou ovo cozido picadinho. Estes alimentos deverão ser liquidificados e
engrossados na consistência de purê. Não deverá ter nada inteiro.

2.16.3.4. Normoglicídica, normolipídica e normoproteica. O valor calórico deverá ser o mesmo
ofertado na dieta pastosa, 1500 kcal/dia.

2.16.4. A dieta para disfagia poderá ser oferecida para as demais patologias: diabético, IRC
não dialítico e dialítico, hipertensão, hepatopata, dentre outras doenças.

2.16.5. Todos os pacientes com dieta para disfagia poderão receber líquidos espessados
(espessante). As dietas pastosas liquefeitas mais ralas deverão ser espessadas para esses
pacientes diminuindo o risco de aspiração.

2.16.6. Para os líquidos espessados serão utilizadas duas medidas do produto de acordo com
orientação do fabricante e/ou da EMTN (Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional).

2.16.7. Exemplo de cardápio:

DIETA PARA DISFAGIA
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum Mingau ou vitamina engrossados 200ml 1 copo
Papinha de fruta 100 grs 1 pote de 100 ml

Colação Iogurte/gelatina 90 a 100
grs/200 grs

1 unidade /2 recipientes de
100 ml

Almoço Sopa batida e engrossada com
feijão e carne

Mínimo de 630
grs

6 conchas cheias em sopeira
descartável

Sobremesa Gelatina/Pudim/ Doce em pasta 200 grs 2 recipientes de 100 ml
Lanche da

Tarde
Mingau ou vitamina engrossados 200ml 1 copo

Papinha de fruta 100 grs 1 pote de 100 ml

Jantar Sopa batida e engrossada com
feijão e carne

Mínimo de 630
grs

6 conchas cheias em sopeira
descartável

Sobremesa Gelatina/Pudim/ Doce em pasta 200 grs 2 recipientes de 100 ml
Ceia Mingau ou vitamina engrossados 200 ml 1 copo

 

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

2.17. Sopa inteira
2.17.1. Pode ser servida no almoço e no jantar, substituindo uma refeição de consistência
normal, elaborada conforme composição da dieta branda. As sopas deverão ser variadas
evitando monotonia dos cardápios.

2.17.2. É contra indicada para pacientes que possuem disfagia.

2.17.3. A quantidade mínima de carne diluída na preparação deverá corresponder a tabela 4.1
do Anexo VII.

2.17.4. Exemplo de cardápio:

SOPA INTEIRA
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS

Almoço Sopa inteira com
carne

Mínimo de 630
grs

6 conchas cheias em sopeira
descartáveis

Jantar Sopa inteira com
carne

Mínimo de 630
grs

6 conchas cheias em sopeira
descartável
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NOTA: As medidas caseiras são um auxílio quanto ao porcionamento correspondente à
gramatura especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser
utilizado.

2.18. Dieta para hepatopata
2.18.1. Dieta de consistência livre a líquida completa. O valor calórico mínimo ofertado deverá
ser de 1800 kcal/dia.

2.18.2. Dieta normoproteica a hiperproteica/ normocalórica/ hipolipídica.

2.18.3. Deverá ser usado o leite desnatado no lugar do integral. Dieta com redução de gorduras
e perfil de carboidratos complexos.

2.18.4. Para esses pacientes poderá haver restrição hídrica e salina. Em casos particulares
seguir esquema alimentar elaborado pela EMTN (Equipe Multidisciplinar de Terapia
Nutricional).

2.18.5. Alimentos contraindicados: queijo, gema de ovo, carnes bovinas gordurosas, suína e
derivados, leite integral, manteiga, creme de leite, fritura.

2.18.6. Para pacientes hepatopatas, portadores de cirrose e encefalopatia hepática de graus III
e IV a dieta possuirá perfil diferenciado na composição de nutrientes e será feito esquema
alimentar específico pela EMTN.

2.18.7. É permitido carne bovina magra (patinho) contudo o cardápio do paciente hepatopata
deverá conter carne bovina no máximo 1 (uma) vez ao dia.

2.18.8. Exemplo de cardápio:

DIETA PARA HEPATOPATA
REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum

Pão de sal 50 grs Unidade
Leite desnatado 300 ml Copo com tampa

Café 300 ml Copo com tampa
Geleia Unidade Sachê

Fruta 100 a 135 grs
Unidade ou pedaços

em recipiente
descartável

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

90 a 100
grs/200 ml/100

a135grs

Unidade/ 1 copo/
Unidade ou pedaços

em recipiente
descartável

Almoço

Arroz cozido 200 grs 2 escumadeiras
Feijão 100 grs 1 concha cheia

Carne magra 80 a 150 grs 1 porção
Guarnição 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/Doce 40 a 135 grs

Unidade ou pedaços
em recipiente

descartável/ recipiente
de 100 ml

Lanche da
Tarde

Pão de sal/ bolo/ biscoito/torrada 50 grs/08 unid/
04 un id médias

1 unidade/ 1 unidade/ 8
unidades/04 unidades

médias
Suco natural da fruta ou de polpa/l eite

desnatado/café/chá/ vitamina/ 200 ml 1 copo
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achocolatado com leite desnatado
Geleia 01 Unidade Sachê

Jantar

Arroz cozido 200 grs 2 escumadeiras
Feijão 100 grs 1 concha cheia

Carne magra 80 a 150 grs 1 porção
Guarnição 80 a 120 grs 1 colher de arroz cheia
Folhosos 30 grs 1 pegador

Legume cru/cozido 30 grs 1 pegador
Legume cozido/cru 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta/Doce 40 a 135 grs

Unidade ou pedaços
em recipiente

descartável/ recipiente
de 100 ml

Ceia
Pão/ bolo/ biscoito/ torrada/ minga u

50 grs/ 8 unid/04
uni d médias/

200ml

1 unidade/ 1 unidade/ 8
unidades/04 unidades

médias/1 copo
 Leite desnatado/café/chá 200 ml 1 copo

Geleia 1 unidade Sachê

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

2.19. Dieta Constipante
2.19.1. Dieta pobre em alimentos formadores de resíduos intestinais, inclui alimentos pobres em
fibras.

2.19.2. Dieta indicada para paciente com distúrbio caracterizado por aumento na velocidade do
trânsito gastro intestinal e/ou colônico.

2.19.3. Características da dieta:

2.19.3.1. Dieta normocalórica, normoproteica, normolipidica

2.19.3.2. Dieta pobre em fibras insolúveis e rica em fibras solúveis.

2.19.3.3. Alimentos proibidos: frutas laxativas como mamão, ameixa, laranja, maçã com casca,
manga, pera; verduras laxativas como folhosos, brócolis, couve-flor, pepino, abobrinha,
moranga, beterraba, rabanete, tomate, pimentão, repolho, soja e vagem e sucos naturais como
de laranja e mamão.

2.19.3.4. A dieta deverá ser isenta de leite tradicional, devendo ser substituído por leite sem
lactose ou de soja conforme tolerância e aceitação do paciente. Poderá ser elaborado
esquema alimentar individualizado pela EMTN (Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional).

2.19.4. Deverá ser porcionada menor quantidade de feijão e maior de arroz.

2.19.5. Exemplo de cardápio:

DIETA CONSTIPANTE

REFEIÇÃO ALIMENTO QUANTIDADES MEDIDAS
CASEIRAS

Desjejum

Pão de sal ou doce 50 grs Unidade
Leite sem lactose ou de soja 300 ml Copo com tampa

Café 300 ml Copo com tampa
Manteiga 1 unidade Sachê

Fruta constipante 100 a 135 grs

Unidade ou
pedaços em

recipiente
descartável
1 copo/ 2
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Colação Suco natural da fruta ou de polpa
constipante /gelatina 200 ml/ 200 grs

1 copo/ 2
recipientes de 100

ml

Almoço

Arroz cozido 250 grs 2 e ½
escumadeiras

Feijão 50 grs 1/2  concha
Carne magra 80 a 150 grs 1 porção grande

Guarnição 80 a 120 grs 1 colher de arroz
cheia

Legume cozido constipante 30 grs 1 pegador
Legume cozido constipante 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta constipante/Doce 40 a 135 grs

Unidade ou
pedaços em

recipiente
descartável/

recipiente de 100
ml

Lanche da
Tarde

Pão de sal ou doce/ bolo/ biscoito/torrada

50 grs/ 8
unidades/ 04

unidades
médias

1 unidade/ 1
unidade/ 8

unidades/04
unidades médias

Suco natural da fruta ou de polpa
constipante/ leite sem lactose ou de

soja/café/chá/ vitamina/achocolatado com
leite sem lactose

200 ml 1 copo

Manteiga 1 unidade Sachê

Jantar

Arroz cozido 250 grs 2 e ½
escumadeiras

Feijão 50 grs 1/2  concha
Carne magra 80 a 150 grs 1 porção grande

Guarnição 80 a 120 grs 1 colher de arroz
cheia

Legume cozido constipante 30 grs 1 pegador
Legume cozido constipante 40 grs 1 pegador

Sobremesa Fruta constipante/Doce 40 a 135 grs

Unidade ou
pedaços em

recipiente
descartável/

recipiente de 100
ml

Ceia
Pão de sal ou doce/ bolo/ biscoito/ torrada

50 grs/ 8
unidades/04

unidades
médias

1 unidade/8
unidades/04

unidades médias

Leite sem lactose ou de soja/café/chá  200 ml  1 copo
Manteiga 1 unidade Sachê

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

 

2.20. Dietas para úlceras pépticas ou gastrite
2.20.1. Essa dieta visa evitar elevações extremas de secreção de suco gástrico e irritação
direta da mucosa do estômago, em conjunto com a farmacoterapia, reduzindo os sintomas de
doença e promovendo a cicatrização da ferida.

2.20.2. Normal na distribuição dos nutrientes e restrita em alimentos irritantes de mucosa
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(embora a tolerância seja individualizada), poderá ser elaborado esquema alimentar pela EMTN
(Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional).

2.20.2.1. Alimentos que devem ser evitados: café, chá, chocolate, cacau, refrigerantes, bebidas
alcoólicas e alimentos com grande concentração de açúcar e gordura;

2.20.2.2. Temperos e condimentos picantes tais como: cominho, colorau, pimenta, pimenta do
reino e etc.;

2.20.2.3. Alimentos fermentativos e flatulentos;

2.20.2.4. Alimentos gordurosos e frituras;

2.20.2.5. Conservas e enlatados;

2.21. Dietas usuais
2.21.1. As dietas para hiperucemia, intolerância a lactose e intolerância a FODMAPs (dieta rica
em oligossacarideos, dissacarideos, monossacarideos fermentáveis e polióis), devem ser
previstas e atendidas respeitando todas as particularidades de cada uma.

2.21.2. Para pacientes colocistectomizados e doenças do colédoco, a dieta deverá ser isenta
dos seguintes alimentos: leites integrais e derivados, carnes gordas de boi, aves, porco,
charque, carne de sol, vísceras, abacate, amendoim, castanhas, temperos fortes, molhos como
maionese, ketchup, molho inglês, molho de pimenta, leite de coco, azeite, manteiga, margarina,
queijos amarelos, biscoitos recheados, bolacha cream cracker, arroz refogado, macarrão com
molho refogado, creme de leite, frituras e gema do ovo.

2.21.3. Essas dietas são pouco frequentes, devido a isso não foram especificadas com
exemplo de cardápio. Deverão ser seguidos os esquemas alimentares da EMTN (Equipe
Multidisciplinar de Terapia Nutricional) e prescrição médica.

2.21.4. Para os pacientes que constarem a nomenclatura HOF (Hidratação Oral Frequente) na
prescrição médica, deverá ser ofertado o dobro de líquidos (água, suco, gelatina e chá) do que
for oferecido nas refeições padrões. Exemplos: 2 litros de água, 400 ml de suco.

2.21.5. Para pacientes com prescrição de restrição hídrica a oferta de líquidos deverá ser
reduzida pela metade do que é padronizado e poderá variar conforme a prescrição médica ou
do nutricionista. Nestes casos não poderão ser fornecidos alimentos com alto teor de água
como gelatina, melancia, abacaxi e laranja.

2.22. Dietas para exames
2.22.1. É importante que as dietas de preparo sigam as recomendações indicadas pelo
laboratório executante. Caso não seja informado o tipo de dieta a ser utilizado no preparo para
exames, utilizar-se-á as recomendações citadas abaixo. A composição química e a
consistência da dieta será definida de acordo com as condições clínicas do paciente.

2.22.1.1. Dosagem de gordura fecal: dieta de consistência líquida completa a normal e
hiperlipídica. O tempo de preparo pode variar de 24 a 72 horas, conforme orientação médica,
sendo em geral 72 horas.

2.22.1.1.1. Para adultos e jovens a dieta deverá conter uma quantidade maior ou igual a 100g
de gorduras ou ser acrescentado à dieta padrão, 3 colheres de sopa de azeite/dia; 24g na
apresentação de sachês; 2 colheres de sopa de creme de leite/dia; 1 colher de sopa de
manteiga/dia. Demais acréscimos em outras refeições, exceto almoço e jantar.

2.22.1.1.2. A dieta hiperlipídica (com ou sem restrição de açúcar) padronizada por este serviço
contém cerca de 100g de lipídeos, podendo ser indicada no caso acima.

Nota.: A “dosagem de gordura fecal” difere da “pesquisa de gordura fecal”.

2.22.1.2. Pesquisa de sangue oculto nas fezes: de acordo com a metodologia adotada por esta
Instituição, não há necessidade de dieta especial para a realização da pesquisa de sangue
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oculto. No entanto, é prudente seguir a orientação do laboratório executor do exame.

2.22.1.3. Dosagem de ácido vanil mandélico (VMA): dieta de consistência líquida a normal.

2.22.1.3.1. É proibido o consumo dos seguintes alimentos:

2.22.1.3.2. Exclui os seguintes alimentos:

a) bebidas: chá mate, café, refrigerantes, cerveja, vinho;

b) frutas: abacate, banana, frutas cítricas (laranja, limão, tangerina, lima, limas-da-pérsia,
mexerica, etc.);

c) sobremesas: gelatina, pudins, flans, doces e sorvetes artificiais, chocolates;

d) leguminosas: feijões em fava;

e) oleaginosas: nozes;

f) produtos lácteos: queijo envelhecido;

g) enlatados e conservas em geral;

h) corantes artificiais, baunilha.

2.22.1.3.3. O preparo é de 72 horas, sendo que o exame se realiza no 4° dia após o início da
dieta.

2.22.1.4. Dosagem de ácido 5 hidrolacético (5HIAA): dieta de consistência líquida a normal,
sendo proibidos os seguintes alimentos: abacate, banana, berinjela, abacaxi, cereja, ameixa,
picles, nozes, tomate, café e chá mate.

2.22.1.5. Dieta do ácido homovanílico: dieta de consistência líquida completa a normal. É
proibido o consumo de refrigerante, fumo e álcool durante 12 horas.

2.22.1.6. Dosagem de ácido oxálico/oxalato: dieta de consistência líquida completa a normal.
Durante 48 horas pré- exames é proibida a ingestão de abacaxi, morango, gelatina, acerola,
laranja, limão, cálcio, espinafre, tomate e ruibarbo. Deve-se reduzir a ingestão de alimentos
ricos em vitamina C.

2.22.1.7. Dosagem de aldosterona: dieta de consistência líquida completa a normal. O
laboratório deverá ser informado quanto ao tipo de dieta que está sendo utilizada pelo paciente
no que diz respeito ao teor de sódio (hipossódica ou normossódica).

2.22.1.8. Dosagem de cálcio urinário: dieta de consistência líquida completa a normal, pobre
em cálcio, não sendo oferecido leite e derivados (ricota, queijo, iogurte, coalhada, requeijão).
Duração do preparo: 04 (quatro) dias.

2.22.1.9. Nota.: O exame também pode ser realizado sem dieta prévia. Neste caso, modifica-se
também o valor de referência do resultado do exame. Verificar orientação médica na
solicitação.

2.22.1.10. Dosagem de epinefrina e norepinefrina (catecolaminas): dieta de consistência líquida
completa a normal. É proibido o consumo de café, chá, chocolate, banana, álcool, fumo,
refrigerante (coca-cola, pepsi-cola e outros contendo cola) durante 21 horas.

2.22.1.11. Funcional de fezes: Para realização desse exame é necessária uma dieta conforme
a descrita abaixo:

2.22.1.11.1. Almoço: Arroz, caldo de feijão, batata cozida ou purê de batata à vontade. Carne –
80 g – 01 bife médio mal passado + 1 ovo frito.

2.22.1.11.2. Jantar: Idem ao Almoço. Acrescentar macarrão e 01 cenoura.

2.22.1.11.3. Sobremesa: 01 a 02 bananas cruas, tipo maçã, com uma fatia de queijo fresco, tipo
minas ou prato.
2.22.1.11.4. A dieta deverá ser realizada durante 03 (três) dias (indivíduos acima de 12 anos).

2.22.1.11.5. É proibido o uso de laxativos para obtenção das fezes.
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2.22.2. Dosagem de gastrina: trinta minutos antes da coleta do sangue ingerir 01 bife médio mal
passado e 01 ovo cozido.

2.22.3. Dosagem de metanefrina: o paciente deve permanecer 12 horas sem ingerir álcool,
fumo, refrigerante, chá, café, chocolate, frutas e conservas.

2.22.4. Dosagem de serotonina/hidroxitriptamina: o paciente deve permanecer 24 horas sem
ingerir abacate, nozes, banana, picles, berinjela, tomate.

2.22.5. Cintilografia do miocárdio: dieta de consistência líquida completa a normal, devendo o
paciente permanecer 24 horas sem ingerir os seguintes alimentos:

a) bebidas: café, chá, refrigerante, bebida alcoólica, achocolatados, sucos artificiais ou naturais
cítricos;

b) frutas: laranja e outras frutas cítricas, banana;

c) sobremesas: alimentos que contenham corante, gelatinas, doces, confeitos e balas. Nota.: O
jejum tem início 3 (três) horas antes do exame.

2.22.5.1. Enema Opaco: 2 (dois) dias antes do exame a dieta deve ser hipolipídica e pobre em
fibras. Fazer hidratação oral frequente (suco coado, chá, gelatina, água).

2.22.5.1.1. Não fornecer frituras, frutas com sementes, verduras de folha, feijão.

2.22.5.1.1. Alimentos permitidos: gelatina, sopa, carne branca, purê, suco coado, torrada de
pão branco sem margarina, ovos cozidos, queijo magro.

2.22.5.1.2. Na véspera do exame deve-se utilizar os mesmos alimentos do dia anterior, porém
liquidificados.

2.22.5.1.3. No dia do exame o jejum deverá ser semi-absoluto, sendo permitidos gelatina e
sucos coados.

2.22.5.1.4. Após o exame fornecer hidratação oral frequente (HOF) e dieta laxativa, permitindo-
se alimentos leves.

2.22.5.1.5. São proibidos os alimentos constipantes.

2.22.5.1.6. Nota.: Pacientes em pós-operatório ou com bolsa de colostomia não necessitam de
preparo de exame.

2.22.5.2. Ultrassom abdominal: O paciente deve fazer jejum a partir de 21(vinte e uma) horas do
dia que antecede o exame.

2.22.5.2.1. Nota.: Caso o exame seja realizado à tarde (a partir das 14h30min), o paciente
poderá receber chá ou café com torradas sem manteiga, limonada, suco coado e realizar jejum
após as 08h00min da manhã.

2.22.5.3. Ultrassom de rins e vias urinárias: o paciente deve fazer jejum a partir de 21(vinte e
uma)horas do dia que antecede o exame.

2.22.5.3.1. Fornecer 1 litro de água 4 (quatro) horas antes do exame.

2.22.5.3.2. Nota.: Caso o exame seja realizado à tarde (a partir das 14h30min), o paciente
poderá receber chá ou café com torradas sem manteiga, limonada, suco coado e realizar jejum
após as 08h00min da manhã. A ingestão de água é permitida.

2.22.5.4. Retossigmoidoscopia: tão logo seja solicitado o exame, fornecer dieta laxativa
(mamão, laranja, folhosos, ameixa preta, fibras-farelo de trigo ou aveia etc.) e hidratação
adequada (aproximadamente 2 litros por dia).

2.22.5.5. Colonoscopia: o paciente deverá ingerir dieta líquida restrita no dia que antecede o
exame e no dia do exame o mesmo deverá permanecer em jejum.

2.22.5.5.1. Deverá ser servido para o paciente 1,5 L de suco de limão coado e sem açúcar.

2.22.5.6. Dieta hipoproteica: quando solicitada uma dieta hipoproteica será formulado um
esquema alimentar pela EMTN (Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional).
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3. CARDÁPIO PARA OS PACIENTES - REGRAS GERAIS
3.1. Para a elaboração do cardápio diário deverá ser observado exemplo de padronização
dietética elaborada pela CONTRATANTE e suas particularidades com os respectivos
consumos per capita atendendo às necessidades energéticas diárias requeridas de acordo
com a idade e atividade do indivíduo, segundo a “Recommended Dietary Allowances” (RDA)
revisão 1989.

3.2. A técnica dietética de preparo e elaboração das refeições ficará a critério da
CONTRATADA, observando o cardápio, fichas técnicas das preparações e ingredientes (per
captas, descrição do produto), previamente aprovados pela CONTRATANTE.

3.2.1. As fichas técnicas das preparações e composições (descrição dos ingredientes e tipos
de produtos) deverão ser apresentadas a CONTRATANTE com prazo máximo de trinta (30)
dias após início da prestação de serviço e sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

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

3.4. Evitar produtos ricos em gordura trans e utilizar, quando necessário, produto livre de glúten.

3.5. Não deverá ser utilizado temperos e caldos industrializados. Deverá ser usado temperos
caseiros (alho, sal, cebola, salsa, cebolinha, manjericão e outras ervas), que não sejam picantes
ou irritativas da mucosa do trato gastrointestinal. É proibida a utilização de pimenta, noz
moscada, mostarda ou alimentos que os contenham.

3.6. Ervas frescas e desidratadas serão permitidas após aprovação da avaliação das fichas
técnicas de preparo.

3.7. Deverão ser fornecidos 03 (três) vezes ao mês carne de primeira qualidade (alcatra, contra
filé, miolo de alcatra) para os pacientes internados.

3.7.1. A composição diária de uma refeição (almoço e jantar) para dieta nas consistências
livre/branda deverá conter arroz, feijão, prato principal (carne), guarnição, salada e sobremesa.

3.8. Os cardápios elaborados deverão obedecer aos critérios de sazonalidades e planejados
conforme as condições físicas e patológicas do indivíduo, atendendo a quantidade, qualidade,
harmonia e adequação.

3.8.1. Havendo algum item do cardápio que o paciente não tolere deverá ser substituído por
outro alimento após avaliação da EMTN (Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional), sem
custo adicional para a CONTRATANTE.

3.8.2. A elaboração de cardápios normais ou especiais (dietas) obedecerá às normas
estabelecidas pela CONTRATANTE conforme especificado no Termo de Referência.

3.9. Os cardápios deverão apresentar preparações variadas, equilibradas, nutritivas e de boa
aparência e sabor, proporcionando um aporte calórico necessário e uma boa aceitação por
parte dos pacientes.

3.9.1. Nas saladas deverão incluir diariamente legumes com boa aceitação assegurando a
combinação de cores, aparência e qualidade sensorial, preparados com absoluto rigor e
observância estrita das normas sanitárias de higiene.

3.10. Deve-se ressaltar a importância da garantia da apresentação visual final de todas as
preparações servidas como forma de estímulo à ingestão de uma alimentação adequada,
visando à recuperação e/ou manutenção do estado nutricional dos pacientes.

 

4. PER CAPITA E COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS
a) As preparações constantes do cardápio dos pacientes deverão ser variadas e criativas
evitando monotonia dos pratos. O subitem 4.1 tem como objetivo orientar a CONTRATADA na
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confecção dos cardápios. Nesse quadro constam tipos de alimentos, preparações e sugestão
de frequência a fim de nortear a CONTRATADA sobre o perfil de cardápio que deverá ser
elaborado e apresentado à CONTRATANTE. Ressalta-se que há sugestão de frequência dos
alimentos para não enrijecer o cardápio e a CONTRATANTE poderá modificar, incluir ou excluir
algum item caso julgar necessário.

4.1. Almoço e jantar dos pacientes

Gênero/ produto alimentício
Consumo

per
capita

Sugestão
de

frequência
Observações

ARROZ
Arroz simples 200 grs 2x dia  

Arroz enriquecido (a grega, de
forno, com brócolis etc) 200 grs 1 x semana  

Arroz integral 150 grs 2 x dia

Fornecido diariamente para
pacientes diabéticos e em dietas
específicas conforme item 2 do

Anexo VIII.
 

NOTA: Quando for servido arroz enriquecido aos pacientes o mesmo substituirá o arroz simples
da respectiva refeição.

 

FEIJÃO
Feijão simples 100 grs 2x dia

Feijão preto, feijão roxo 100 grs 2x mês
Tutu 120 grs 4 x mês

 

NOTA: Quando forem servidas variações de feijão aos pacientes, será em substituição ao feijão
simples diário da respectiva refeição, respeitando as particularidades das dietas.

 
GUARNIÇÕES

Macarrão 80 grs 7 x mês  

Lasanha 100 grs 1 x mês Sabores variados (bolonhesa,
frango,presunto e queijo etc)

Massas (nhoque, raviole,
canelone etc) 100grs 2 x mês  

Purês 100 grs 4 x mês  
Farofas 60 grs 6 x mês  

Vegetal A , B e C 90 grs 17 x mês Ex: ao alho, com molho, com ervas,
sauté, assado etc.

Legumes elaborados 90 grs 10 x mês
Ex: batata recheada; legumes, brócolis,
couve flor gratinados; vagem com ovos

etc.
Cremes 80 grs 4 x mês  

Pirão de peixe 120 grs 2 x mês  
Polenta/angu, canjiquinha 100 grs 1 x mês  
Tortas, quiches, suflês,

bolinhos 100 grs 6 x mês  

 

NOTA: Obedecendo às particularidades das dietas, sempre que houver macarrão no cardápio
deveráser preparado também macarrão do tipo integral para atender particularidades de dietas
como diabetes, devendo enviar o cardápio de acordo com os dias do respectivo mês.
Gramatura sujeita a adequações caso a CONTRATANTE julgar necessário.
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SOBREMESAS

Sobremesa 100 a 135
grs Diariamente  

Doces tabletes Mínimo de
40 grs 4 x mês  

Pudins, manjar, sorvete 100 grs 6 x mês Ex: manjar branco com calda de
ameixa

Gelatina 100 grs 4 x mês  
Cremes, mousse 100 grs 4 x mês Ex: Curau, spumone*

Arroz doce 100 grs 2 x mês  
Pavê, torta 100 grs 4 x mês  

Doces em pasta (cremoso),
doce em calda 70 grs 6 x mês Gramatura sujeita a adequação

dependendo do doce.

Salada de frutas 110 grs  1 x na semana em substituição a
fruta

 

NOTA: Obedecendo às particularidades das dietas. Quando for servido salada de frutas como
sobremesa aos pacientes será em substituição da fruta de sobremesa (1 x dia), devendo enviar
o cardápio de acordo com os dias do respectivo mês.Este item acrescido deverá ser
apresentado junto ao cardápio à CONTRATANTE para análise e aprovação.

*Spumone: gelatina batida com creme de leite.

 

 

SALADAS
Dieta livre

Folhosos 30 grs
Legume cozido/cru 30 grs
Legume cozido/cru 40 grs

Dieta branda
Legume A cozido 50 grs
Legume B cozido 50 grs

 

NOTA: Obedecendo às particularidades das dietas.

 

FRUTAS
Laranja 130 grs

Maçã, banana, pera 120 grs
Mamão (papaya/formosa), melancia, abacaxi, melão, manga 100 grs

Mexerica Pokan ou Murcott 135 grs
Papinha de fruta 100 grs

 

NOTA: Obedecendo às particularidades das dietas.

CARNES
Bife bovino (grelhado, ao molho, de panela), 110 grs 5 x mês Fornecer carne de primeira
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filé de frango grelhado 110 grs 5 x mês para os pacientes 3x mês
Bife a milanesa (boi e frango) 110 grs 2 x mês  

Carne assada (recheada, ao molho) 100 grs 6 x mês  
Cubos de boi ao molho 90 grs 5 x mês  

Iscas (boi e frango) grelhado, acebolado 90 grs 5 x mês  
Bife role (boi e frango) gratinado, ao molho

diversos 130 grs 6 x mês  

Cubos de frango, frango xadrez 90 grs 4 x mês  
Strogonoff (boi e frango), fricassê, frango ao

creme de milho 100 grs 5 x mês  

Sobrecoxa de frango 130 grs 8 x mês  
Peixe ensopado, em postas (cação) 130 grs 4 x mês  

Filé de peixe (merluza, cação) frito, grelhado,
assado; bacalhau 100 grs 2 x mês  

Carne moída elaborada 90 grs 1 x mês  
Almôndega, kibe, falso lombo 90 grs 4 x mês  
Panqueca (carne e frango) 100 grs 3 x mês  

 

 

NOTAS: a) Obedecendo às particularidades das dietas, para os pacientes deverão ser
servidas somente carne bovina magra de boa qualidade, sem gordura aparente, e frango sem
pele, a devendo enviar o cardápio de acordo com os dias do respectivo mês.

b) Gramatura sujeita a adequações caso a CONTRATANTE julgar necessário.

 

SOPAS VARIADAS

Sopa de legumes com carne Mínimo de
630grs

Com no mínimo 80grs de carne por
porção.

Sopa de legumes, macarrão com carne Mínimo de
630grs

Com no mínimo 80grs de carne por
porção.

Caldo de mandioca com carne de boi
desfiada

Mínimo de
630grs

Com no mínimo 80grs de carne por
porção.

Canjiquinha com frango Mínimo de
630grs

Com no mínimo 80grs de carne por
porção.

Caldo verde, de moranga, inhame, com
carne

Mínimo de
630grs

Com no mínimo 80grs de carne por
porção.

 

NOTA: Obedecendo às particularidades das dietas, apresentar mais variedades de sopas
inteiras e pastosas para avaliação da CONTRATANTE. A quantidade de macarrão da sopa não
poderá ultrapassar 40% do peso.

 

4.1.1. Os cardápios serão avaliados e aprovados pela CONTRATANTE. Para a elaboração do
cardápio deverão ser utilizados os tipos de alimentos descritos nesse quadro, seguindo as per
capitas conforme subitens 4.1 e 4.2, bem como as sugestões de preparações dos subitens
5.1.1 ao 5.1.6 desse Anexo, sem a eles se limitar. As  informações contidas nesse quadro
poderão sofrer alterações caso a CONTRATANTE julgar necessário.

 

4.2. Desjejum, Colação, Lanche e Ceia

 

DESJEJUM
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Alimento Quantidade Observações
Pão de sal ou doce ou

integral 50 grs Diário

sachê de manteiga 1 sachê
Geleia (sachê) apenas para as dietas

descritas na padronização ou conforme
esquema alimentar prescrito pela EMTN

Açúcar comum ou adoçante
natural 4 sachês Diário

Leite integral
 ou

Leite desnatado ou de soja
ou sem lactose

300 ml

Diário

Leite desnatado, de soja ou sem lactose
apenas para as dietas descritas na

padronização ou conforme esquema alimentar
prescrito pela EMTN

Café 300 ml Diário

Fruta Unidade/
pedaços/ papinha

Diário

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

EMTN

Vitamina de frutas 200 ml

Dieta pastosa ou conforme esquema alimentar
prescrito pela EMTN. Mínimo de 2 frutas ou

conforme aprovação do cardápio pela
CONTRATANTE.

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

mucilon)

200 ml Dieta pastosa ou conforme esquema alimentar
prescrito pela EMTN

Achocolatado (em Copo
com tampa) 200 ml Conforme esquema alimentar prescrito pela

EMTN
COLAÇÃO

Iogurte comum ou diet ou
desnatado ou sem lactose

1 unidade 90 a
100 grs

Obedecendo às particularidades das dietas ou
conforme esquema alimentar prescrito pela

EMTN.

Fornecer 3 x/semana
Suco natural da fruta ou de

polpa acompanhado de
açúcar comum ou adoçante

natural

200 ml

2 sachês
 

Fruta Unidade/
pedaços/papinhas

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

EMTN

Gelatina (sabores variados)
200 ml (2

recipientes de 100
ml cada)

 

LANCHE DA TARDE
Bolo (sabores variados)

comum, diet, integral 50 grs  

Biscoito comum ou integral 08 unidades

Embalagens individuais (em sachê).
Acompanhada de geleia (sachê) ou manteiga
(sachê) dependendo do cardápio. Conforme

subitem 3.4.8 do Termo de Referência.
Pão de sal ou doce ou

integral 50 grs  

sachê de manteiga 1 sachê

Geleia (sachê) apenas para as dietas
descritas na padronização ou conforme
esquema alimentar prescrito pela EMTN.
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Conforme subitem 3.4.8 do Termo de
Referência.

Torrada comum ou integral
(em sachê)

04 unidades
médias (30grs)

Embalagens individuais (em sachê).
Acompanhada de geleia (sachê) ou manteiga
(sachê) dependendo do cardápio. Conforme

subitem 3.4.8 do Termo de Referência.
Açúcar ou adoçante natural 2 sachês  

Pão de queijo 50 grs Conforme esquema alimentar prescrito pela
EMTN

Chá (sabores variados) 200 ml  
Café 200 ml  

Achocolatado 200 ml  

Leite integral ou
Leite desnatado ou de soja

ou sem lactose
200 ml

Leite desnatado, de soja ou sem lactose
apenas para as dietas descritas na

padronização ou conforme esquema alimentar
prescrito pela EMTN

Leite com café 200 ml  
Suco natural da fruta ou de

polpa 200 ml  

Vitamina de frutas 200 ml Mínimo de 2 frutas ou conforme aprovação do
cardápio pela CONTRATANTE.

Fruta Unidade/
pedaços/ papinha

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

EMTN

Mingau (sabores variados) 200 ml Dieta pastosa ou conforme esquema alimentar
prescrito pela EMTN

CEIA
Bolo (sabores variados)

comum, diet, integral 50 grs  

Biscoito comum ou integral 08 unidades
1 sachê

Embalagens individuais (em sachê).
Acompanhado de geleia (sachê) ou manteiga
(sachê) dependendo do cardápio. Conforme

subitem 3.4.8 doTermo de Referência.
Pão de sal ou doce ou

integral 50 grs  

sachê de manteiga 1 sachê

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

Conforme subitem 3.4.8 do Termo de
Referência.

Torrada comum ou integral
(em sachê)

04 unidades
médias (30grs)

Embalagens individuais (em sachê).
Acompanhada de geleia (sachê) ou manteiga
(sachê) dependendo do cardápio. Conforme

subitem 3.4.8 do Termo de Referência.
Açúcar ou adoçante natural 2 sachês  

Café 200 ml  
Leite integral

ou
desnatado ou de soja ou

sem lactose

200 ml

Leite desnatado, de soja ou sem lactose
apenas para as dietas descritas na

padronização ou conforme esquema alimentar
prescrito pela EMTN

Leite com café 200 ml  
Suco natural da fruta ou de

polpa 200 ml  

Pão de queijo 50 grs Conforme esquema alimentar prescrito pela
EMTN

Chá (sabores variados) 200 ml  
Vitamina de frutas (mínimo Mínimo de 2 frutas ou conforme aprovação do
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Vitamina de frutas (mínimo
2 frutas) 200 ml Mínimo de 2 frutas ou conforme aprovação do

cardápio pela CONTRATANTE.
Mingau (sabores variados:

aveia, fubá, amido de milho,
farinha tipo láctea, mucilon,

neston)

200 ml  

 

N OTA: Para todos os tipos de alimentos a serem ofertados deve-se observar as
particularidades das dietas e atentar para o seu conteúdo conforme sua consistência. As
informações contidas neste quadro poderão sofrer alterações caso  a  CONTRATANTE julgar
necessário. Os cardápios serão avaliados e aprovados pela CONTRATANTE. Para a
elaboração do cardápio deverão ser utilizados os tipos de alimentos descritos nesse quadro,
seguindo os per capitas, bem como as sugestões de preparações do subitens 5.1.1 ao 5.1.6
desse Anexo, sem a eles se limitar.

 

Será consultada bibliografia específica para estabelecer um padrão, nos casos de divergências
entre CONTRATANTE E CONTRATADA, quanto aos demais per capitas dos cardápios.

A bibliografia utilizada será:

MAHAN, L.K.; ARLIN, M.T. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia . 12.ed. Elsevier, 2010.
VITOLO, M. R. Nutrição: Da gestação ao envelhecimento . 1 ed. Rubio, 2008.

ORNELLAS, L. H. Técnica Dietética . 8 ed. Atheneu Sp, 2007. PHILIPPI, S. T.. Nutrição e
Técnica Dietética .2 ed. Manole, 2006.

CARUSO, L.; SIMONY R. F.; SILVA, A. L. N. D. Dietas hospitalares: uma abordagem na prática
clínica . 1 ed. Atheneu, 2002. FRANCO, G. Tabela de Composição Química dos Alimentos . 9
ed. Atheneu, 2005.

PINHEIRO, A. B. V. Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras. 5 ed.
Atheneu. 2 004.

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA Universidade Estadual de Campinas
– UNICAMP. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO Versão 2 – 2 ed.
Campinas – SP 2006.

 

5. INSUMOS A SEREM UTILIZADOS
 

5.1. Os produtos alimentícios empregados na elaboração das refeições deverão ser de primeira
qualidade, conforme quadro abaixo:
 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS TIPO
Açúcar Cristal

Arroz Polido Longo, fino e tipo I, branco e integral
Feijão Tipo I – carioca ou jalo ou preto
Óleo Refinado - soja, milho ou girassol

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

Sal Refinado e iodado
Massa seca Com ovos e integral

Ovo Tipo A extra
Hortifruti Extra AA

Carnes
De primeira qualidade: isenta de nervuras e pelancas, com cor e

odor característicos, sem excesso de gordura aparente, não
pegajosa, livre de qualquer impureza.
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NOTA: A CONTRATANTE poderá solicitar a troca de quaisquer insumos que estiverem fora dos
padrões de qualidade aceitos.

 

5.1.1. Das carnes

PREPARAÇÕES CARNES UTILIZADAS
Strogonoff de Frango Peito de Frango

Strogonoff de boi Patinho ou contra Filé
Bife a Rolê Chã de dentro ou patinho

Cubos ao molho Chã de dentro ou patinho
Bife de panela Chã de dentro

Bife e isca grelhados Contra Filé, Alcatra, Patinho
Carne assada Coxão duro, Pernil, Lagarto ou Lombo
Filé de Frango Peito de frango
Frango assado Sobrecoxa

Filé de peixe Merluza/ Tilápia
Filé de peixe empanado Merluza/ cação
Filé de peixe ensopado Cação

Peixe Bacalhau Bacalhau
Carne moída Patinho

Molho a bolonhesa Patinho
 

NOTA: Para os pacientes deverão ser servidas somente carnes magras, ou seja, carne bovina
magra, sem gordura aparente, e frango sem pele.

 

5.1.2. Das saladas

 

VERDURAS/LEGUMES E LEGUMINOSAS
Alface, agrião, acelga, rúcula, mostarda, almeirão, espinafre, couve, chuchu, repolho, tomate,

tomate cereja, lentilha, couve-flor, abobrinha, cenoura, beterraba, vagem, ervilha em fava, ervilha
(grãos congelados), abóbora, milho verde, berinjela, baroa, brócolis, salada de grão de bico, soja

(proteína texturizada), feijão branco, tabule, ovo de codorna, palmito, azeitona.
 

5.1.3. Das guarnições

PREPARAÇÕES
Abobrinha à dorê, batata “sauté”, berinjela à milanesa, brócolis alho e óleo, cenoura manteiga,

couve-flor com molho branco, creme de milho, vagem à juliana, vagem com ovos, repolho
búlgaro, quiabo com chuchu, mandioca cozida, panachê de legumes, legumes “saute”, polenta,
purê de batatas/abóbora/cenoura, massas spaguetti, talharin ao alho e óleo, nhoque ao sugo,
raviole, canelone, lasanha (bolonhesa, de frango, presunto e queijo), dentre outros; torta de

espinafre com requeijão, souflé de legumes, souflé de milho, escondidinhos, canjiquinha, tortas,
quiches, ratatoulie, cremes, pirão de peixe, vegetais refogados, farofas, farofa rica, de cenouras/

passas, virado de couve ou vagem com farinha de milho.
 

 

5.1.4. Das frutas

FRUTAS
Abacaxi, pera, maçã, goiaba, banana, caqui, pêssego, uva, laranja pera rio/bahia, mamão,

melancia, melão, tangerina, salada de frutas, manga picada, kiwi, morango.
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5.1.5. Das sobremesas

DOCES
Arroz doce, doce de abóbora cremoso com coco, manjar branco com calda de ameixa,

mousses, pavês, gelatina, sorvetes, tortas, compota de frutas, cocada, doce de amendoim
tablete, doce de leite cremoso tradicional, pudim (de pão, queijo e leite condensado), pudim

chinês, doce de banana(ou goiabada) cremoso ou tablete, doce em pasta (cremoso), chocolate.
 

NOTA: Os doces em tablete, industrializados, deverão conter rótulos com informações
nutricionais, datas de fabricação e validade.

 

5.1.6. Dos alimentos servidos no desjejum, colação, lanche e ceia

PREPARAÇÕES
Pão de sal, pão doce, pão de forma, pão integral, pão de queijo, bolo, biscoito água e sal,

biscoito maisena, biscoito amanteigado de variados sabores, rosquinha, biscoito de queijo, leite,
café, chá, mingau, vitamina, fruta, manteiga sachê, açúcar sachê, adoçante sachê, geleia

sachê, suco, iogurte, achocolatado, torrada.
 

 

5.2. TABELAS USUAIS
 

Tabela 1: Relação de alimentos ricos e pobres em potássio

Relação de alimentos (100 g)
Elevada quantidade de Potássio Média e pequena quantidade de Potássio

Banana prata ou nanica média Abacaxi
Laranja Melancia
Mamão Maçã
Melão Banana-maçã

Abacate Caqui
Kiwi Pera

Carambola Pêssego
Frutas secas Morango
Tomate seco Manga

Extrato de tomate Ameixa fresca
Caldo de cana Laranja lima

Acelga crua Limão
Couve crua Alface

Beterraba crua Agrião
Batata frita Pepino

Feijão Cenoura
Lentilha Tomate

Oleaginosas (amendoim,
castanhas etc) Repolho

Massa de tomate Pimentão
Água de coco Escarola

Sucos de fruta concentrados Rabanete

Caldas de compotas de frutas

Hortaliças como couve flor, espinafre, berinjela, vagem,
quiabo, brócolis, abobrinha, batata, mandioquinha e

abóbora devem ser cozidas em água e esta deve ser
desprezada.

Chocolate  
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Tabela 2: Relação de alimentos ricos e pobres em amônia

Relação de alimentos
Ricos em amônia Pobres em amônia

Queijo Banana
Maçã Pão

Molho de tomate Repolho
Galinha Cenoura
Pepino Milho
Gema Clara de ovo
Uva Cereal de milho

Gelatina Alface
Carne moída Leite

Suco de limão (congelado) Arroz
Margarina Vagem
Maionese Batata doce
Cebola  

Suco de laranja (congelado)  
Batata frita  
Abóbora  

 

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

Relação de alimentos
Gelatina  Carne moída

Manteiga de amendoim Presunto
Leite (leite desnatado e acidificado)  Batatas

 Salame Cebolas

 

Tabela 4: Alimentos que produzem flatulência

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

 

Tabela 5: Relação de alimentos ricos em ácido oxálico

Espinafre, tomate, chocolate, germe de trigo, nozes, aspargo, feijões , acelga, chicória,
couve, chá, maçã, abacaxi, maracujá.

 

Tabela 6: Relação de alimentos que deixam resíduos ácidos e alcalinos
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Neutro Alcalinos Ácidos
Manteiga, creme de leite, óleos Leite Carnes, ovos e queijos

Açúcares Frutas, verduras Pão, biscoito, bolacha
Maisena, tapioca Feijão, ervilha Massas, cereais

Chá, café Melado, mel Amendoim, lentilha
 Coco verde Chocolate
  Farinha (menos maisena e tapioca)

 

Tabela 7: Alimentos ricos em ferro

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

 

Tabela 8: Alimentos laxativos

Frutas Mamão, laranja, água de coco, kiwi, manga, pera com casca, maçã com casca,
abacaxi, uva, abacate, ameixa, pêssego, melancia e morango.

Legumes e
verduras

Abóbora, abobrinha, berinjela, brócolis, pepino, quiabo, repolho, vagem, couve,
rúcula, alface, espinafre, acelga, cenoura crua, beterraba crua, broto de feijão,

broto de alfafa, agrião, chicória, pimentão.
Cereais

integrais e
sementes

Arroz integral, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, aveia, milho, trigo, pão integral,
alimentos integrais no geral.

Óleos e
gorduras Azeite, manteiga, margarina, óleos em geral.

Laticínios Iogurte, leites fermentados, creme de leite, queijo gordurosos.
Outros Passas, farinha de aveia, farinha láctea, fubá, gema de ovo.

 

Tabela 9: Alimentos constipantes

Frutas Banana maçã, banana prata, goiaba, jabuticaba (sem casca), melão, pera sem
casca, maçã sem casca, suco de limão (de preferência sem açúcar.)

Legumes
e verduras

Batata inglesa, batata doce, cará, chuchu, cenoura cozida, beterraba cozida, batata
baroa, fécula de batata e mandioca.

Cereais e
farinhas Arroz, polvilho, amido de milho, farinha de mandioca, trigo refinado.

Outros Macarrão branco, pães, biscoito de sal, biscoito de polvilho.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Fiuza da Silva, Capitão, em
30/06/2020, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16049511 e o código CRC 1658DC0F.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16049511
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

Anexo nº XII - MODELOS DE DECLARAÇÕES/PMMG/DAL/CAA-HC/2020

PROCESSO Nº 1250.01.0004368/2020-63

ANEXO VII

MODELOS DE DECLARAÇÕES

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE MENORES

 

 

 

A                                                                                                                                                    , CNPJ
nº.                                                                                                            ,          com sede à
                                                           , declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer
trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Data e local.

 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa
 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE DECRETO
ESTADUAL Nº 47.437, DE 2018

 

A                                                                                                                                                    , CNPJ
nº.                                                                                                            ,  com sede à
                                                  , declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais para sua categorização como                                                          , estando no rol descrito
no item 4.3 deste edital, não havendo quaisquer impedimentos que   a    impeça    de usufruir do
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tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42  a 49 da Lei Complementar nº 123,
de 2006, e Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

Data e local.

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa
 

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

 

Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Termo de Referência da Dispensa de
Licitação nº 03/2020, declaro que  o Sr.                                                                           ,CPF
                     , devidamente credenciado pela empresa___________________________,
CNPJ:____________________, compareceu e vistoriou irrestritamente os locais onde serão
executados os serviços objeto da licitação em apreço, e tomou plena ciência das condições
locais e das dificuldades existentes, bem como de todos as informações e elementos técnicos,
necessários à execução dos serviços a serem licitados.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Data e local.

 

 

Assinatura

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

 

 

Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Termo de Referência da Dispensa de
Licitação nº 03/2020, a                            , CNPJ nº                                                                    , com
sede à                                           , declara, sob as penas da lei, que opta pela não realização de
visita técnica, considerando a descrição do serviço contida no Termo de Referência, Anexo do
Edital.

Declara e assume inteiramente a responsabilidade e consequências por essa omissão, se
compromete a não alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes
como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais
pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste pregão.
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Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Data e local.

 

 

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Fiuza da Silva, Capitão, em
30/06/2020, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16049517 e o código CRC 1AD26EA2.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16049517
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

Anexo nº XIII - PROPOSTA COMERCIAL/PMMG/DAL/CAA-HC/2020

PROCESSO Nº 1250.01.0004368/2020-63

ANEXO VIII - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

 

PROPOSTA COMERCIAL
(preenchida em papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA
PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Nome empresarial
CNPJ
Endereço
Telefone/Fax
Nome do Representante Legal
Identidade do Representante
Legal E-MAIL: CPF do Representante

Legal
LOTE ÚNICO/DETALHAR ITENS CONFORME ANEXO I

OBJETO:

Descrição de Despesas Valor da conclusão conforme
Anexo I - Valor Total

   
Duração do contrato:
Condições de pagamento: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Local de execução: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento
do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de
propostas e seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.
Data e local.
Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Fiuza da Silva, Capitão, em
30/06/2020, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,

Anexo VIII - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (16049518)         SEI 1250.01.0004368/2020-63 / pg. 100



do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16049518 e o código CRC 0B98D14C.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16049518
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 29 de junho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO 12 / 2020
JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

Como é de conhecimento público, o Brasil e o Estado de Minas Gerais vêm adotando várias
medidas para o enfrentamento dos efeitos da pandemia do Coronavírus, responsável pelo surto
de COVID-19.

 

Nesse contexto, o Governo do Estado designou a Comissão Conjunta nº 09/2020 com a
finalidade de instalar um hospital de campanha nas dependências do EXPOMINAS, situado na
Av. Amazonas, nº 6.200, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG.

 

A construção do hospital tem por objetivo aumentar a capacidade operacional do sistema de
saúde pública do Estado, especialmente na RMBH, que é a mais populosa, incrementando-a
em mais 768 leitos, sendo 740 de enfermaria e 28 de estabilização, considerando a hipótese
de colapso da rede preexistente, caso venha a ocorrer o aumento exponencial de pacientes.

 

Destarte, para viabilizar o funcionamento do referido hospital, vários serviços imprescindíveis
precisarão ser contratados, COM A MAIOR URGÊNCIA POSSÍVEL, a fim de evitar que
pessoas doentes fiquem sem atendimento em caso de grave comprometimento dos
estabelecimentos de saúde existentes, podendo haver consequências graves, inclusive, perda
de vidas.

 

Esta celeridade é prevista na Legislação que rege as compras da Administração Pública e foi
endossada por Leis e Decretos que foram publicadas após a declaração da situação de
calamidade em saúde pública. A Lei Federal nº 13.979/2020 estabeleceu em seu art. 4º o
seguinte:

"Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se
apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no §
3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o
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número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o
respectivo processo de contratação ou aquisição."

 

Considerando, então, a urgência que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando em
consideração a complementação realizada pela Medida Provisória nº 926 de de 20 de março
de 2020, que trouxe a seguinte redação:

"Art 4º b Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se
atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência.”

Pode-se caracterizar a situação atual como situação de emergência com necessidade de
pronto atendimento ou enquanto perdurar a pandemia e seus efeitos, com risco de segurança e
de morte para os profissionais da linha de enfrentamento ao COVID-19 e com clara limitação da
contratação para atendimento da demanda existente.

 

Na mesma esteira, a Lei Estadual nº 23.631/2020 dispôs no seu art. 7º:

“É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde
destinados ao enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia
de Covid-19, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.”

 

Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais serão cumpridos e respeitados,
atendendo a todos os normativos pertinentes à matéria da contratação.

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS

 

 

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 30/06/2020, às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16049519 e o código CRC 4327954B.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16049519
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

 

 

Para fins do disposto no Art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000, declaro
que as despesas decorrentes da obrigação a ser contraída em razão da contratação a ser
firmada entre o CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL CAMPANHA DE
MINAS GERAIS e a empresa LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA, cujo objeto é realização de
serviços de Alimentação e Nutrição para pacientes e funcionários atuantes no Hospital
Campanha de Minas Gerais, apresenta adequação orçamentária e financeira com o corrente
orçamento aprovado, bem como compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação
Governamental e com base na Lei Orçamentária Anual nº 23.290 de 09/01/2019 e na Lei de
Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, que este Centro de Apoio Administrativo do Hospital
Campanha de Minas Gerais possui disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas.

 

A despesa será custeada pelas dotações
orçamentárias 1251.10.302.026.1078.0001.339039.03, Fonte 0.95.1, tendo esta saldo
suficiente para cumprir o valor total da contratação de R$ 2.125.979,80 (Dois milhões, cento e
vinte e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos).

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJ PM
ORDENADOR DE DESPESAS DO CAA-HC

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 30/06/2020, às 18:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16049535 e o código CRC 37AC50DF.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16049535
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 30 de junho de 2020.

  

PEDIDO REGULAR

 

Ao Sr. Cel PM Diretor de Apoio Logístico.

 

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de
ALIMENTAÇÃO e NUTRIÇÃO para pacientes e funcionários atuantes no Hospital Campanha de
Minas Gerais, com endereço na Avenida Amazonas, n.º 6.200, Bairro Gameleira, Belo
Horizonte/MG.

 

Trata-se da prestação de serviços contínuos de Alimentação e Nutrição para o Hospital
Campanha de Minas Gerais.

 

A situação de emergência em saúde pública é causada por um vírus que se espalha
rapidamente, causando situações graves de doença e até o óbito de muitas pessoas e levando
os hospitais à sua capacidade máxima de atendimento às necessidades geradas.

 

O Hospital Campanha de Minas Gerais foi concebido com o objetivo de suplementar a
capacidade de atendimento hospitalar no Estado. Para que o estabelecimento hospitalar tenha
condições de funcionamento no menor prazo possível, é indispensável que os processos de
compra destinados ao seu aparelhamento sejam realizados na modalidade dispensa de
licitação, conforme as previsões das Leis Federais 8.666 / 1993, 13.979 / 2020, da Lei
Estadual 23.631 / 2020 e dos Decretos Estaduais 47.891 / 2020 e 113 / 2020. 
 

Pode-se caracterizar a situação atual como situação de emergência com necessidade de
pronto atendimento ou enquanto perdurar a pandemia e seus efeitos, com risco de segurança e
de morte para os profissionais da linha de enfrentamento ao COVID-19 e com clara limitação da
contratação para atendimento da demanda existente.

 

Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais serão cumpridos e respeitados,
atendendo a todos os normativos pertinentes à matéria da contratação.

 

Respeitosamente,
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WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJ PM
ORDENADOR DE DESPESAS DO CAA-HC

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 30/06/2020, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16171658 e o código CRC F5CA73B7.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16171658
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

 

PARECER JURÍDICO Nº: 76/2020 - Assessoria Jurídica da DAL

INTERESSADO: MAJ PM Wanderson S. Figueiredo de Castro

ASSUNTO: Dispensa de Licitação Emergencial -CORONAVíRUS

REFERÊNCIA: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, art. 8º da Lei
Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020, art. 3º do Decreto Estadual de MG nº 113 de 12 de
março de 2020,  Lei Federal 8.666/93 e Resolução CG nº 3720/2003.

 

I –  Do Relatório   
 

            O presente parecer tem como objeto de análise à possibilidade jurídica do Ordenador de
Despesas, através de dispensa de licitação emergencial, com base no artigo 4º, da Lei Federal
nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, no art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de
2020, no art. 3º do Decreto Estadual de NE nº 113 de 12 de março de 2020, art. 4º do Decreto
Estadual nº 47.891/2020 e na Lei Federal 8666/93, realizar a contratação de serviço
especializado de fornecimento de alimentação e nutrição, incluindo mão de obra para o
Hospital Campanha de Minas Gerais, conforme especificados no termo de referência,
necessário para o Hospital entrar e manter suas atividades no cuidado dos pacientes.

 

            Evidencia-se que o Novo Coronavírus - SARS-CoV-2, oficialmente conhecido como
COVID-19, é uma Pandemia reconhecida, com casos inicialmente registrados na China e
depois em outros países. O vírus causa doença respiratória. O paciente infectado pode
apresentar sintomas de leve a moderado, semelhante a uma gripe, como também pode estar
assintomático e transmitindo o vírus. Alguns casos podem ser mais graves, por exemplo, em
pessoas que já possuem outras doenças. Nessas situações, pode ocorrer síndrome respiratória
aguda grave e complicações. Em casos extremos, pode levar a óbito. O que se sabe até o
presente momento é que a transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com
secreções, contatos com superfícies e objetos contaminados.

 

                Foi determinado pelo Exmo. Sr. Governador do Minas Gerais a instalação de um
Hospital de Campanha, dentro do Parque de Exposição - EXPOMINAS, situado na avenida
amazonas, nº 6030, Bairro Gameleira, Belo Horizonte, Minas Geais. O hospital deverá estar em
pleno funcionamento e em atendimento em tempo recorde e para tanto, são necessárias várias
aquisições de bens e contratação de serviços.

 

            A Justificativa apresentada para a presente contratação é a situação de emergência em
saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral
respiratória - COVID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2, que já foi
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reconhecida através da Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020, do Decreto Estadual de
NE nº 113 de 12 de março de 2020, do Decreto Estadual nº 47.891/2020 e a nível Federal
através da Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como a necessidade equipar o
Hospital de Campanha para o funcionamento e atendimento da população contaminada, no
intuito de se evitar o colapso do Sistema Único de Saúde e fornecer todo o atendimento com
excelência.

É o relatório.

 

 

II- Da Análise
 

            Será analisado o presente processo de dispensa de licitação, por situação de
emergência em saúde pública, embasado no artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979 de 06 de
Fevereiro de 2020, no art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020, no art. 3º do
Decreto Estadual nº 113 de 12 de março de 2020, no art. 4º do Decreto Estadual nº
47.891/2020 e na Lei 8.666/93 para a contratação de serviço especializado de
fornecimento de alimentação e nutrição, incluindo mão de obra para o Hospital
Campanha de Minas Gerais, conforme especificados no termo de referência.

            Consta da justificativa para contratação, no termo de referência, que “Um dos serviços
indispensáveis à operação do Hospital de Campanha é o de fornecimento de alimentos e
nutrição, visto que o Estado deverá garantir que serão supridas as necessidades básicas de
alimentação, contribuindo para manutenção ou recuperação do estado nutricional dos seus
pacientes. Busca-se uma alimentação fornecida em condições higiênicas sanitárias
adequadas atua como medida coadjuvante na evolução clínica com tendências à desfechos
clínicos positivos. Por se tratar de unidade hospitalar, a fiscalização dos processos que
envolvem a produção do alimento são mais criteriosas, o que resulta num alimento de melhor
qualidade, controle e valor nutricional, assegurando ao público interno uma maior segurança
alimentar.”
            Assim, conforme descrito pela equipe técnica que elaborou o termo de referência a
contratação de serviço especializado de fornecimento de alimentação e nutrição,
incluindo mão de obra para o Hospital Campanha de Minas Gerais, conforme
especificados no termo de referência, é essencial para o funcionamento do Hospital de
Campanha, sendo a dispensa de licitação necessária.

 

            A contratação por dispensa de licitação, no termo de referência e na justificativa, está
fundamentada na Lei Federal nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, na Lei Federal 8.666/93,
no Decreto Estadual NE nº 113 de 12 de março de 2020, que declarou a situação de
emergência em saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão de epidemia de doença
infecciosa viral respiratória – COVID – 19, causada pelo agente Novo Coronavírus – SARS-
CoV-2, bem como na Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020.

 

            O termo de referência é o documento formal fundamental para a dispensa de licitação,
pois define o objeto da contratação e suas regras, regendo toda a contratação de forma clara e
precisa. Evidencia-se, no presente processo, que a necessidade da contratação do serviço foi
esclarecida, explicitada e embasada legalmente no termo de referência, constando todas as
nuances dos objetos a serem adquiridos e suas especificações técnicas. O termo de referência
está adequado ao previsto no art. 4º-E, §1º, da Lei 13.979/20.

 

            Deve ser destacado que toda a especificação técnica, quantitativos e dimensionamento
de uso e necessidade, conforme previsto no termo de referência, são de responsabilidade
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exclusiva da equipe técnica que elaborou, pessoas com conhecimento e capacidade para tanto.
Ressalte-se que extrapola a competência da assessoria jurídica qualquer análise de mérito, vez
que não possui conhecimentos técnicos profissionais para discutir a especificações técnicas do
termo de referência.

  

            Os serviços e aquisições contratados pela Administração, como regras específicas
visam garantir a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a igualdade, a publicidade da
contratação, e em regra deverão ser precedidos de licitação, conforme dispõe a Lei 8.666/93.
Entretanto, a Lei 8.666/93 prevê possibilidades de não realização do devido processo
licitatório, no caso em análise, a dispensa de licitação é uma das hipóteses. Destaca-se que no
caso de dispensa de licitação, existe a possibilidade de realização do certame, mas pelas
circunstâncias e particularidades do caso, o legislador decidiu deixar à discricionariedade do
gestor a realização do processo ou não.

 

            Assim, na legislação vigente tem-se que a licitação é dispensada, consoante a Lei
8.666/93, nos termos do previsto art. 24. E, como se segue, o inciso IV se aplicaria à
contratação que se analisa nesta dispensa juntamente com as demais normas, todavia foi
elaborada legislação específica para a dispensa em caso de COVID -19, mas é conveniente
verificar tal dispositivo:

 
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos.

 

            Já o art. 26, da Lei 8.666/93, apresenta duas exigências imprescindíveis à instrução do
processo de dispensa:

Art. 26. (…)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:
I – caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e
iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o
caso;
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço.
(…)

 

            Diante da situação da pandemia ocasionada pelo COVID-19, foi editado o Decreto
Estadual NE nº 113 de 12 de março de 2020, o qual declarou o estado de emergência em
situação de Saúde Pública em Minas Gerais, prevendo a excepcionalidade da situação,
regulamentando a dispensa de licitação para a aquisição de bens e serviços em seu art. 3º, o
qual dispõe:
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Art. 3º – Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e
insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Coronavírus de que
trata este decreto, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020.

 

            A Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020, também editada devido à pandemia em
seu art. 7º dispõe que:

Art. 7º – É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços e
insumos de saúde destinados ao enfrentamento do estado de calamidade
pública decorrente da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 4º da Lei
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
§ 1º – A dispensa de licitação a que se refere o caput é temporária e
durará enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da
pandemia de Covid-19.
§ 2º – As contratações ou aquisições realizadas com base nesta lei serão
imediatamente disponibilizadas em site oficial específico na internet.

 

            A Lei Federal nº 13.979/2020 veio normatizar o caso especial da Dispensa de Licitação
envolvendo o COVID 19, também prevendo a excepcionalidade da situação e todas as suas
nuances, principalmente no seu art. 4º, que expressa:

Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de
que trata esta Lei.
§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

 

                Diante da gravidade da situação e da necessidade da Administração Pública atuar,
pois não pode ficar inerte diante da pandemia e suas consequências, a Lei 13.979/2020, no art.
4º-B dispôs que:

 

Art. 4º-B  Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
 IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da
situação de emergência.

 

            Nas lições de Hely Lopes Meirelles a caracterização da emergência ocorre quando:

A emergência caracteriza-se pela urgência de atendimento de situação
que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, exigindo rápidas providências da Administração
para debelar ou minorar suas consequências lesivas à coletividade
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed. São
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Paulo: Malheiros, 1999).

            Dessa forma, pode-se dizer que a situação emergencial que enseja a dispensa de
licitação resulta de fato imprevisível, como o caso ora analisado, importando que a utilização do
processo licitatório normal acarretasse em graves danos ao interesse público, que no caso em
questão é a saúde pública. Assim, a situação vivenciada por todos na atualidade, caracteriza-se
como situação de emergência com necessidade de pronto atendimento pela Administração
Pública, enquanto perdurar a pandemia e seus efeitos.

                 Nos ensinamentos de Marçal Justen Filho acerca de dispensa de licitação e a
atuação da Administração Pública, tem-se que:

No entanto, existem hipóteses em que a licitação formal seria impossível ou
frustraria a realização adequada das funções estatais. O procedimento
licitatório normal conduziria ao sacrifício dos fins buscados pelo Estado e
não asseguraria a contratação mais vantajosa. Por isso, autoriza-se a
Administração a adotar um outro procedimento, em que formalidades são
suprimidas ou substituídas por ouras. Essa flexibilidade não significa
discricionariedade na escolha das hipóteses de contratação direta. O
próprio legislador determinou as hipóteses em que se aplicam os
procedimentos licitatórios simplificados. Por igual, definiu os casos de não
incidência do regime formal de licitação. A contratação direta não significa
que são inaplicáveis os princípios básicos que orientam a atuação
administrativa. Nem se caracteriza uma livre atuação da administração. O
administrador está obrigado a seguir um procedimento administrativo
determinado, destinado a assegurar (ainda nesses casos) a prevalência
dos princípios jurídicos fundamentais. Permanece o dever de realizar a
melhor contratação possível, dando tratamento igualitário a todos os
possíveis contratantes.
Por tanto, a contratação direta não significa eliminação de dois postulados
consagrados a propósito do licitação. O primeiro é a existência de um
procedimento administrativo. O segundo é a vinculação estatal à realização
de suas funções.( JUSTEN FILHO, Marçal . Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos. 17ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2016. Pág 466/467).

            A Lei Federal nº 13.979/2020, apresenta os requisitos que deverão ser observados
especialmente para esses processos de dispensa de licitação, envolvendo aquisições e
contratações de serviço no combate do COVID-19. Tais requisitos foram devidamente
observados e cumpridos no presente processo.

 

            Deve ser destacado, ainda, que a escolha do fornecedor deve ocorrer pela sua
capacidade de atender à situação de emergência, sendo a escolha da administração
justificada. Diante do disposto no art. 26, III, da Lei 8.666/93, também é dever do Administrador
justificar o preço, que tem por finalidade confirmar a razoabilidade do valor da contratação,
conferindo probidade e moralidade ao ato. Por isso, deve verificar se os preços praticados pela
empresa com outros clientes, referente ao mesmo objeto pretendido, são compatíveis com os
preços a serem utilizados no mercado, atentando para o inciso III, art. 15, da Lei 8.666/93, bem
como observar o previsto no art. 4º E da Lei 13.979/2020.

 

            Nas palavras de Marçal Justen Filho, em sua obra sobre aquisições sob o especial
regime da COVID-19 (Lei nº 13.979/20), tem-se que:

 Como regra geral, a Administração deverá adotar todas as cautelas para
obter a contratação mais vantajosa possível, inclusive promovendo
cotações de preços e produtos entre diversos fornecedores, mediante o
uso dos recursos eletrônicos. Não se exige a aquisição do produto com o
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menor preço, se existirem justificativas para selecionar fornecedor diverso.
Mas é indispensável a formalização da contratação, com a indicação dos
motivos que fundamentaram a escolha realizada. (JUSTEN FILHO, Marçal.
Covid-19 e o Direito Brasileiro, 2020, posição 230. Edição do Kindle).

 

            Para o caso em análise, constata-se que os orçamentos deverão ser realizados de forma
ampla, com a solicitação de orçamento a diversas empresas.  E a empresa escolhida pelo
Ordenador de despesas deverá ser a a que possui o melhor preço obtido, além da
concordância em atender a todas as exigências e quantidade constantes no Termo de
Referência, e a escolha deverá ser justificada por ele. Esclarece que quando foi solicitado o
presente parecer não se encontravam nos autos propostas das empresas, não constavam
orçamentos ou justificativa de escolha.

 

            Como se trata de exceção à regra de licitação, a Administração deverá instruir o
processo de dispensa de licitação com todos os elementos seguros e eficazes para
comprovação da necessidade e conveniência da contratação, sempre tendo em vista a
moralidade, a transparência e o interesse público a ser atendido; o que foi feito no caso em
questão.

 

            A Resolução nº 3720/2003-CG em seu art. 3º, elenca os documentos que devem estar
presentes na dispensa de licitação em relação a empresa escolhida. Em consonância com o
disposto no referida resolução, verifica-se que os documentos obrigatórios deverão estar no
processo, tais documentos não foram analisados por esta assessoria jurídica por não estarem
disponíveis.

 

            Por fim, constata-se, então, a presença dos elementos caracterizadores para a dispensa
da licitação, no presente caso, autorizando a contratação direta.

           

            Contata-se que, com relação à análise jurídica, não existe impedimento legal para a
realização da dispensa de licitação para contratar o serviço especializado de fornecimento
de alimentação e nutrição, incluindo mão de obra para o Hospital Campanha de Minas
Gerais, tendo em vista a necessidade e a pandemia, tal contratação nos moldes do termo de
referência estaria observando os princípios da moralidade, da legalidade, da finalidade e da
eficiência e atendendo os requisitos da Lei Federal nº 13.979/20, do Decreto Estadual NE nº
113/2020, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes em vigor.

 

III – Do Parecer
           

            Diante do exposto, no que compete examinar, com fulcro art. 38, inciso VI e seu
Parágrafo Único, da Lei 8.666/1993, entendo pela possibilidade jurídica da realização da
dispensa de licitação para a contratação de serviço especializado de fornecimento
de alimentação e nutrição, incluindo mão de obra para o Hospital Campanha de Minas
Gerais, tudo em quantidade e conformidade com o termo de referência elaborado pela equipe
técnica, por estar em consonância com os dispositivos legais de regência. Ressalva-se que os
documentos exigidos pelo art. 3º da Resolução nº 3720/2003-CG, não estão disponíveis, assim
a aprovação do processo de dispensa de licitação está condicionado à apresentação de todos
os documentos conforme determina a legislação, dentro da validade e das exigências.

 

            Ressalte-se que a análise que precede esta aprovação é feita tão somente quanto aos
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pressupostos jurídico-formais do referido processo, não importando em análise das fases já
superadas, subtraindo-se do âmbito da competência dessa Assessoria Jurídica análises que
importem considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária.

 

            Frisa-se, por fim, que o presente arrazoado tem cunho meramente opinativo, sem caráter
decisório ou vinculante, ao administrador em sua tomada de decisão, conforme entendimento
exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança no 24.078, Rel. Ministro
Carlos Velloso e TCE/MG, Denúncia nº 887.859, Rel. Cláudio Terrão, pub. 07/03/2017.

 

          É o parecer, salvo melhor juízo.

 

          Belo Horizonte, 29 de junho de 2020.

 

 

 

Michelle Martins Papini Mota

Assessora Jurídica da DAL

OAB/MG 88.331

 

 

 

 

        

          

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Michelle Martins Papini Mota, Assessora
Jurídica, em 29/06/2020, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16080640 e o código CRC A2FB6411.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16080640
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CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Proposta para Serviço de Alimentação e Nutrição para o Hospital Campanha -
Expominas
1 mensagem

CAA HC <caahc2020@gmail.com> 29 de junho de 2020 16:21
Para: Rafael <rafael@rpemp.com.br>, Contratos <contratos@rpemp.com.br>, Amaury <licita@nsabor.com.br>,
RICARDO-VALEDOSSONHOS-COOK@hotmail.com, hiperserve@hiperserve.com.br, alegriacantinas@gmail.com,
comercial2@alibraz.com.br, comercial@totalalimentacao.com.br, gabriel@lacerdaalimentacao.com.br,
gustavo@lacerdaalimentacao.com.br, ksilva@grsa.com.br

Prezados, boa tarde!

Considerando a situação de urgência / emergência em relação à demanda para a alimentação
para pacientes e funcionários do Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais, que está
sendo instalado no EXPOMINAS, envio anexo Termo de Referência alterado, para
elaboração de proposta comercial/orçamentos do serviço de Alimentação Hospitalar.

Tendo em vista o curto prazo para a contratação, vez que o hospital necessita entrar em
funcionamento brevemente, solicitamos a gentileza de nos enviar os orçamentos
até amanhã, 30/06/2020, as 10:00h - impreterivelmente.

Lembramos que será uma dispensa de licitação, e portanto não haverá disputa de preços,
sendo considerado para possível contratação o preço enviado na proposta.

Na proposta deverá constar o tempo necessário para a implantação do serviço, haja vista a
previsão de início das atividades na semana vindoura.

Desde já agradecemos.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Cordialmente,

Kátia de Souza Menezes, Tenente PM
Auxiliar de Compras

CAA - Hospital de Campanha de MG

Tel.: (31) 2123 10 98

Termo de Referência SEI_1250.01.0004368_2020_63.pdf
853K
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30/06/2020 Gmail - Re: Proposta para Serviço de Alimentação e Nutrição para o Hospital Campanha - Expominas

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=db75a8e0cf&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar7887863873384647057%7Cmsg-f%3A167093668… 1/2

CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Re: Proposta para Serviço de Alimentação e Nutrição para o Hospital Campanha -
Expominas
1 mensagem

Rei Nato Cook Pontual <reinato@cookpontual.com.br> 30 de junho de 2020 12:00
Para: caahc2020@gmail.com

Bom dia Ten. Katia,

Por motivos administrativos não poderemos participar desta cotação.

Sugiro fazer este fornecimento transportado em vez de montar cozinha no EXPOMINAS, pois pelo período de
fornecimento é curto, sugiro o pagamento de uma quantidade mínima.

Sem esses dois itens acredito que será difícil arrumar um fornecedor.

Att.
Reinato Lessa

Em seg., 29 de jun. de 2020 às 16:23, ricardo mendes <ricardo-valedossonhos-cook@hotmail.com> escreveu:

De: CAA HC <caahc2020@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 29 de junho de 2020 15:21
Para: Rafael <rafael@rpemp.com.br>; Contratos <contratos@rpemp.com.br>; Amaury
<licita@nsabor.com.br>; RICARDO-VALEDOSSONHOS-COOK@hotmail.com <RICARDO-
VALEDOSSONHOS-COOK@hotmail.com>; hiperserve@hiperserve.com.br
<hiperserve@hiperserve.com.br>; alegriacantinas@gmail.com <alegriacantinas@gmail.com>;
comercial2@alibraz.com.br <comercial2@alibraz.com.br>; comercial@totalalimentacao.com.br
<comercial@totalalimentacao.com.br>; gabriel@lacerdaalimentacao.com.br
<gabriel@lacerdaalimentacao.com.br>; gustavo@lacerdaalimentacao.com.br
<gustavo@lacerdaalimentacao.com.br>; ksilva@grsa.com.br <ksilva@grsa.com.br>
Assunto: Proposta para Serviço de Alimentação e Nutrição para o Hospital Campanha - Expominas
 
Prezados, boa tarde!
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Considerando a situação de urgência / emergência em relação à demanda para a
alimentação para pacientes e funcionários do Hospital de Campanha do Estado de Minas
Gerais, que está sendo instalado no EXPOMINAS, envio anexo Termo de
Referência alterado, para elaboração de proposta comercial/orçamentos do serviço
de Alimentação Hospitalar.

Tendo em vista o curto prazo para a contratação, vez que o hospital necessita entrar em
funcionamento brevemente, solicitamos a gentileza de nos enviar os orçamentos
até amanhã, 30/06/2020, as 10:00h - impreterivelmente.

Lembramos que será uma dispensa de licitação, e portanto não haverá disputa de preços,
sendo considerado para possível contratação o preço enviado na proposta.

Na proposta deverá constar o tempo necessário para a implantação do serviço, haja vista a
previsão de início das atividades na semana vindoura.

Desde já agradecemos.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Cordialmente,

Kátia de Souza Menezes, Tenente PM
Auxiliar de Compras

CAA - Hospital de Campanha de MG

Tel.: (31) 2123 10 98
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 30 de junho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12 / 2020

JUSTIFICATIVA DE PROPOSTA VENCEDORA

 

Um dos serviços indispensáveis à operação do Hospital de Campanha é o de Alimentação e
Nutrição para pacientes e funcionários atuantes, vez que são essenciais de suporte à atenção à
saúde em todos os níveis, especialmente nos casos de média e alta complexidade, que serão
atendidos pelo citado estabelecimento.

 

Dada a importência deste serviço diagnóstico, foi dado início ao processo de contratação em
tela, com fundamento nas disposições da Lei Nacional nº 13.979/20, que estabeleceu, dentre
outras prescrições, condições para contratação pela via da dispensa de licitação públicada,
dada a situação de emergência presumida decorrente da pandemia causada pelo novo
Coronavírus 2019.

 

Neste contexto, não obstante a permissa legal pela dispensa, buscando-se conferir condições
mínimas de concorrência e de busca pela proposta mais vantajosa para a Administração
Pública, foi realizada consulta a fornecedores, através de e-mails, para que pudessem
apresentar propostas comerciais que atendessem ao Termo de Referência do serviço. Nestes
termos, foram consultados os fornecedores no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado
(CAGEF).

 

Vale esclarecer, que houve um processo de contratação anterior, sob o número
SEI 1250.01.0002212/2020-75, contudo, considerando que foi realizado para outra realidade
de funcionamento do Hospital de Campanha, com um número de leitos 10 vezes maior, além de
um número de funcionários 4 vezes maior, houve a necessidade de dar ao início ao presente
processo, ocasião em que os mesmos fornecedores foram consultados, sendo acrescentada a
Lacerda Alimentação Ltda.

 

De todas empresas consultadas, apenas a Cook Pontual e a própria Lacerda Alimentação
retornaram. A Cook, assim como fez no processo anterior, alegou que não teria interesser de
apresentar proposta para o objeto da forma que constava no Termo de Referência. A Lacerda
Alimentação apresentou a proposta cadastrada sob o protocolo 16174777.

 

Apresentada a proposta retrocitada, foi realizada análise comparativa considerando os preços
praticados pela Administração e cotações de mercado realizadas nos processos
SEI 2270.01.0012433/2019-57, 2270.01.0022794/2020-55 e 1250.01.0002212/2020-75,
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realizados pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG e pelo próprio
Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha - CAA/HC, atendendo ao disposto no
art. 4º-E da Lei Nacional nº 13.979/20.

 

A primeira proposta perfez o montante de R$ 1.164.190,40 (um milhão, cento e sessenta e
quatro mil cento e noventa reais e quarenta centavos) mensais para um total de 37 itens
diferentes. Destes 37 itens, 25 (67,57%) apresentavam preços acima dos valores constantes
dos processos utilizados como parâmetros de comparação. Os outros 12 itens restantes
apresentavam preços abaixo dos processos de referência.

 

Diante desta análise, foi solicitado à proponente apresentar nova proposta, que se
demonstrasse mais vantajosa para a Administração, especialmente sob o aspecto da
economicidade. Foi apresentada nova proposta e realiada nova análise. Desta nova avaliação
verificou-se que apenas 10 itens (27,03%) tiveram valores acima dos de referência contra os
67,57% anteriores. Enquanto os 27 demais itens (27,03%) continuaram com valores ainda
acima, mas com redução no percentual médio de distância da variação. Antes da negociação a
média de afastamento dos valores de referência era de 25,16%. Depois da negociação a
média de afastamento reduzida para 12,16%.

 

Em relação ao valor inicial, o valor foi reduzido em 8,69% ou o valor de R$ 101.200,50 (cento
e um mil e duzentos reais e cinquenta centavos) em relação ao valor mensal inicial,
mostrando-se totalmente adequado e vantajoso para a Administração. A empresa
apresentou também documentações que comprovam sua qualificação técnica, atendendo
plenamente ao disposto no art. 30 da Lei Geral de Licitações. Quanto aos valores que
permaneceram acima, denota-se que os quantitativos da contratação atual são menores em
escala em relação aos utilizados como parâmetro de comparação, o que demonstra uma vez
mais a economicidade da contratação.

 

Após as adequações, o valor mensal da contratação será de no máximo R$ 1.062.989,90 (um
milhão, sessenta e dois mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), perfazendo o
total máximo, durante a vigência de R$ 2.125.979,80 (dois milhões, cento e vinte e cinco mil
novecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), valor que poderá ser inferior, conforme o
volume real de consumo durante o funcionamento do Hospital de Campanha.

 

Destarte, a contratação segundo os fundamentos mencionados mostra-se adequada à
criticidade do momento, vez que a Lei Federal nº 13.979/20 estabeleceu em seu art. 4º que: “É
dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus [...]” de que trata a Lei.

 

Na mesma esteira, a Lei Estadual nº 23.631/20, dispôs no seu art. 7º que é “[...] dispensável a
licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento do
estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, em consonância com o
art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

 

Ademais, além de reconhecer a natureza emergencial das contratações no contexto da
Calamidade Pública declarada em virtude da pandemia de Coronavírus, as novas normativas
flexibilizaram ainda o próprio processo de contratação e aquisição em si, buscando torná-lo
mais simples e dinâmico e, portanto, adequado à ambiência de rápida evolução da crise, bem
como à potencial escassez de serviços e mão-de-obra, aliada à volatilidade dos preços, diante
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do rápido crescimento da demanda.

 

Em face de todo o exposto, a contratação da empresa LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA,
CNPJ: 00.101.401/0002-19, resta justificada por razões de fato e de direito, denotando ser a
mais acertada decisão da Administração no caso concreto.

 

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 30/06/2020, às 18:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16172069 e o código CRC 10F426E9.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16172069
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

  

Processo nº 1250.01.0004368/2020-63

Belo Horizonte, 30 de junho de 2020.

Destinatário(s): MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA, CEL PM

 

Assunto: Remete o processo para homologação do Diretor

DESPACHO
 

O Centro de Apoio Administrativo do Hospital Campanha de Minas Gerais solicitou a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO para pacientes e funcionários atuantes no citado Hospital, e, feita
uma análise prévia dos orçamentos de mercado, o objeto será fornecido pelas empresas
LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ: 00.101.401/0002-19.

 

Considerando que o reconhecimento das situações de dispensa e de inexigibilidade de
licitação são exclusivos do Comandante-Geral por intermédio dos gestores de cada
projeto/atividade e que sua tramitação está vinculada ao Gestor correspondente da despesa,
conforme Memorando EMPM/Aud-Set nº 01/15, encaminhamos a esta Diretoria os processos
instruídos com a devida motivação, fundamentados em consonância com o que prescreve a Lei
Federal nº 8.666/93, art. 24 e seus incisos por se tratar de dispensa de licitação, para fins de
homologação de V. Sª. e ratificação junto ao Comandante-Geral, conforme prescreve o Decreto
Estadual nº 43.817/2004, art. 2º, inciso III, para posterior publicação no Diário Oficial e BGPM.

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS DO CAA-HC

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 30/06/2020, às 18:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16173461 e o código CRC 8958B0EA.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16173461
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 30 de junho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/ 2020

PROCESSO DE COMPRA Nº 0041 / 2020 - 0250073

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO para pacientes e funcionários atuantes no Hospital Campanha
de Minas Gerais.
 

BENEFICIÁRIO: LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 00.101.401/0002-19.
 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 2.125.979,80 (Dois milhões, cento e vinte e cinco mil,
novecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos).

 

ENQUADRAMENTO LEGAL: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06fev2020 combinado
com o art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 abr2020, art. 4º do Decreto Estadual nº
47.891/2020, a Lei Federal nº 8.666, de 21jun1993 e com o art. 3º do Decreto Estadual NE nº
113 de 12 de março de 2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública
no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória -
COVID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2.

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.026.1078.0001.339039 03.0.95.1.

 

VIGÊNCIA: 02 (dois) meses, contados a partir da publicação do contrato, prorrogável por igual
período desde que perdure a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública.

 

MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA, CEL PM
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Ramos de Oliveira, Coronel PM,
em 30/06/2020, às 18:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
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16174033 e o código CRC 2F745917.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16174033
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 30 de junho de 2020.

  

ATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/ 2020

PROCESSO DE COMPRA Nº 0041 / 2020 - 0250073

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO para pacientes e funcionários atuantes no Hospital Campanha
de Minas Gerais.

 

BENEFICIÁRIO: LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 00.101.401/0002-19.

 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 2.125.979,80 (Dois milhões, cento e vinte e cinco mil,
novecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos).

 

ENQUADRAMENTO LEGAL: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06fev2020 combinado
com o art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 abr2020, art. 4º do Decreto Estadual nº
47.891/2020, a Lei Federal nº 8.666, de 21jun1993 e com o art. 3º do Decreto Estadual NE nº
113 de 12 de março de 2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública
no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória -
COVID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2.

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.026.1078.0001.339039 03.0.95.1.

 

VIGÊNCIA: 02 (dois) meses, contados a partir da publicação do contrato, prorrogável por igual
período desde que perdure a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública.

 

DESPACHO: nos termos do artigo 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 43.817, de 14 de junho
de 2014, Resolução nº 3.720-CG, de 09 de junho de 2003, e com fulcro no art. 4º, da Lei
Federal nº 13.979, de 06fev2020 combinado com o art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02
abr2020, com o art. 3º do Decreto Estadual NE nº 113 de 12 de março de 2020 e na Lei nº
8.666/1993, RATIFICO o Ato de Dispensa de Licitação do CAA-HC da Diretoria de Apoio
Logístico.
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RODRIGO SOUSA RODRIGUES, CEL PM
COMANDANTE-GERAL

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Sousa Rodrigues, Coronel, em
30/06/2020, às 19:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16174599 e o código CRC CC1876D5.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16174599
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quarta-feira, 01 de Julho de 2020 – 17 
LICENÇA À GESTANTE- ATO Nº 11/2020
CoNCEDE LICENÇA À GESTANTE, nos termos do inciso xvIII do 
art. 7º da CR/1988 por 120 dias, com prorrogação por mais 60 dias, 
conforme Lei nº. 18879, de 27/05/2010, à servidora: Rodeiro - E. E. 
Márcio Nicolato - 181528, MASP 1 .218 .789-4 .04, vanessa Cardoso 
ribeiro Leocádio, PEBIA, a partir de 11 .05 .2020 .

LICENÇA-MATERNIDADE-REDUZIDA / PRORROGAÇAO- ATO 
Nº 02/2020
PRORROGA, à vista do Parecer/AGE nº 8732, de 11/01/1994, por 
mais 30 dias, o período de LICENÇA-MATErNIDADE da servidora: 
ubá – E .E . Dr . José Januário Carneiro – 181978, MASP 1 .217 .624-
4 .03, Anastácia Gomes Alves, PEBIA, concedida a contar de 08 .04 .20, 
por ato 08/20, publicado em 15.04.20 e reduzida para 30 dias após o 
parto conforme ATO Nº 01/20, publicado em 30.05.20 e prorrogada por 
30 dias pelo Ato 01/20, publicado em 03.06.20.

29 1369629 - 1

conselho Estadual de 
Educação - cEE

Presidente: Hélvio de Avelar Teixeira

TorNA SEM EFEITo
A Portaria nº 01, de 14 de abril de 2020, publicada no “MG” de 
16 .4 .2020 .

PorTArIA Nº 08, DE 30 DE JuNHo DE 2020
Institui Comissão Especial
o Presidente do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições, previstas no art . 61, inciso xIx do seu regi-
mento Interno,
resolve:
Instituir comissão especial, a ser integrada por Emerson Luiz de Castro, 
Felipe Michel Santos Araújo Braga, Girlaine Figueiró oliveira e Ivo-
nice Maria da rocha – Conselheiros do Conselho Estadual de Educa-
ção de Minas Gerais (CEE/MG), Daniela Fabianne Faria Silva, Maria 
Aparecida de Souza e renata Adriana de oliveira – representantes da 
SEE/SOIE, Geovanna Passos Duarte e Paulo Leandro de Carvalho – 
representantes da Associação Mineira de Inspetores Escolares (AMIE), 
Anna Carolina Peragallos Correa e Frederico Corrêa Lima de Carvalho 
– Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, lotados 
no CEE/MG, para, sob a presidência do primeiro, propor a atualização 
da Resolução CEE nº 449/2002.
registre-se, publique-se e cumpra-se .

Belo Horizonte, 30 de junho de 2020 .
a) Hélvio de Avelar Teixeira – Presidente

30 1369869 - 1

universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

ATO N.º 1633/2020 CONCEDE TRÊS MESES DE FÉRIAS-PRÊ-
MIO, nos termos do § 4º do art. 31, da CE/1989, a servidora MARCE-
LINA DAS GrAÇAS ALMEIDA, Masp n .º 1231508-1, Professor de 
Educação Superior, Nível vII, Grau B, da Escola de Design, referente 
ao 2° quinquênio de exercício, a partir de 22/08/2019.
ATO N.º 1634/2020 CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, 
nos termos do § 4º do art. 31, da CE/1989, a servidora LINARA OLI-
vEIrA QuEIroZ, Masp n .º 1367466-8, Técnico universitário, Nível 
I, Grau C, da unidade Acadêmica de Frutal , referente ao 1º quinquênio 
de exercício, a partir de 15/06/2019.
ATO N.º 1635/2020 CONCEDE TRÊS MESES DE FÉRIAS-PRÊ-
MIO, nos termos do § 4º do art. 31, da CE/1989, a servidora JULIANA 
GroSSI vIEIrA, Masp n .º 1275758-9, Técnico universitário, Nível I, 
Grau C, da unidade Acadêmica de ubá , referente ao 1º quinquênio de 
exercício, a partir de 15/06/2019.
ATO N.º 1636/2020 CONCEDE TRÊS MESES DE FÉRIAS-PRÊ-
MIO, nos termos do § 4º do art. 31, da CE/1989, a servidora MICHELE 
MorEIrA DA SILvA DoMINGuES, Masp n .º 1390863-7, Técnico 
universitário, Nível I, Grau C, da unidade Acadêmica de Leopoldina , 
referente ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 22/04/2020.
ATO N.º 1637/2020 CONCEDE TRÊS MESES DE FÉRIAS-PRÊ-
MIO, nos termos do § 4º do art. 31, da CE/1989, ao servidor ROGÉ-
rIo BIANCHI BrASIL, Masp n .º 1034029-7, Professor de Educação 
Superior, Nível III, Grau G, da Escola de Música , referente ao 6º quin-
quênio de exercício, a partir de 25/03/2020.
ATO N.º 1638/2020 CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊ-
MIO, nos termos do § 4º do art. 31, da CE/1989, a servidora CARMEM 
MIrIAM MACIEL JuNQuEIrA, Masp n .º 1129580-5, Professor de 
Educação Superior, Nível Iv, Grau C, da unidade Acadêmica de Ibirité 
, referente ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 11/04/2020.
ATO N.º 1639/2020 CONCEDE TRÊS MESES DE FÉRIAS-PRÊ-
MIO, nos termos do § 4º do art. 31, da CE/1989, a servidora REGINA 
AMArAL CoSTA, Masp n .º 1034072-7, Auxiliar Administrativo uni-
versitário, Nível Iv, Grau I , da Escola de Música , referente ao 6º quin-
quênio de exercício, a partir de 12/05/2020.
ATO N.º 1640/2020 CONCEDE TRÊS MESES DE FÉRIAS-PRÊ-
MIO, nos termos do § 4º do art. 31, da CE/1989, a servidora GLÓRIA 
MArIA SANToS, Masp n .º 1033938-0, Técnico universitário, Nível 
v, Grau C, da Escola de Design, referente ao 7º quinquênio de exercí-
cio, a partir de 01/04/2020.
ATO N.º 1641/2020 CONCEDE TRÊS MESES DE FÉRIAS-PRÊ-
MIO, nos termos do § 4º do art. 31, da CE/1989, a servidora EDNA 
MArA DE MourA NuNES, Masp n .º 1034039-6, Professor de Edu-
cação Superior, Nível v, Grau D, da Escola de Guignard, referente ao 
7º quinquênio de exercício, a partir de 24/05/2020.

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora

30 1369667 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

ExTrAToS DE CoNvÊNIoS
Extrato do CONVÊNIO nº 1491000547/2020. Partícipes: SECRE-
TArIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE ABAETÉ  . 
objeto: Aquisição e instalação de sistema de sinalização vertical sema-
fórica, composta de vários conjuntos de equipamentos, de acordo com 
as descrições, quantitativos e especificações, contidas nos orçamen-
tos, a serem instalados nos cruzamentos: rua Getúlio vargas com rua 
Jader Moura; rua Getúlio vargas com Avenida Doutor Guido; Avenida 
Barão do Indaiá com Avenida Doutor Guido; e Avenida Barão do Indaiá 
com rua Frei orlando; todas localizadas no Centro do município de 
Abaeté . valor do repasse: r$ 140 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 
25 .056,73 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 
4440 42 01 1 10 8. Assinatura: 30/06/2020. Vigência: 545 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000449/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE ArAÇuAÍ  . 
objeto: Aquisição e instalação de 01 (um) conjunto de equipamentos, 
que formam um playground infantil completo, de acordo com as descri-
ções, quantitativos e especificações, contidas nos orçamentos, a serem 
instalados, na Praça Coronel Antônio Tanure (Praça do Forum), locali-
zada entre as Ruas: Benjamin Constant, Dom Serafim e Floriano Pei-
xoto, Bairro Santa Tereza, no município de Araçuaí . valor do repasse: 
r$ 40 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 1 .330,00 . Dotação orçamen-
tária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assina-
tura: 30/06/2020. Vigência: 547 dias.

Extrato do CoNvÊNIO nº 1491000476/2020. Partícipes: SECRE-
TArIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE ArA-
ÇuAÍ  . objeto: Calçamento de 5 .369,45 m² em bloquete -E=8 CM- 
FCK=35MPA, execução de 1 .450,14 m de sarjeta de concreto urbano 
(scu), tipo 1, com FCK 15 MPA, largura de 50cm com inclinação de 3% 
e instalação de 1.522,52 m de meio-fio, em concreto com FCK 20MPA, 
pré-moldado, MFC-01 padrão DEEr-MG, dimensões (12x16,7x35)
cm, localizados nas ruas Professora Maria Emília Jardim Cunha Melo, 
Braúnas, Jequitibás e Ipês, Bairro São Francisco . valor do repasse: r$ 
400 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 41 .284,30 . Dotação orçamen-
tária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assina-
tura: 29/06/2020. Vigência: 730 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000564/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE BAEPENDI 
 . objeto: Calçamento de 4 .672,87 m² em bloquetes e execução de 
1.265,01 ml de meio-fio de concreto, inclusive travamento, de 1.688,33 
ml de sarjeta e de 36,95 ml de sarjetão, além de 425,00 ml de rede de 
drenagem pluvial com 04 (quatro) poços de visita, 18 (dezoito) bocas de 
lobo e 07 (sete) caixas de passagem nas ruas Teobaldo rocha, Bairro 
Lava Pés, Florentino Mastrogiovanni, Bairro São José, Dois e Leo-
nina valente, ambas no Bairro Lavrinha, “M” e “r”, ambas no Bairro 
Cohab, olavo José resende Maciel, Bairro Palmeiras e Seis, Bairro 
Serrinha . valor do repasse: r$ 500 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 
13 .929,59 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 
4440 42 01 1 10 8. Assinatura: 30/06/2020. Vigência: 730 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000546/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE BrASILÂN-
DIA DE MINAS  . objeto: Aquisição de 01 veículo zero km, motor 
mínimo 1 .0, mínimo 04 portas, capacidade para 05 lugares . valor do 
repasse: r$ 50 .087,40 . valor da Contrapartida: r$ 505,93 . Dotação 
orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . 
Assinatura: 30/06/2020. Vigência: 365 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000559/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE CoNSoLAÇÃo 
 . objeto: Calçamento em bloquete e=8cm FCK=35Mpa de 1 .680,00m², 
execução de 560,00m de meio fio com sarjeta executado com extrusora 
(sarjeta 30x8cm, meio fio 15x10x23cm) e 13,60m de meio fio usado 
para travamento em trecho da Estrada vicinal para o Bairro Fazenda 
da Paz . valor do repasse: r$ 102 .602,00 . valor da Contrapartida: r$ 
16 .146,22 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 
4440 42 01 1 10 8. Assinatura: 30/06/2020. Vigência: 730 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000533/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE CrISÓLITA  . 
objeto: Calçamento de 1 .817,72 m² em bloquetes e execução de 352,02 
ml de meio-fio de concreto, inclusive travamento, e de 545,46 ml de 
sarjeta nas ruas do entorno da Praça Dirceu Quaresma vilela, sede do 
município . valor do repasse: r$ 150 .000,00 . valor da Contrapartida: 
r$ 3 .794,46 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 
0001 4440 42 01 1 10 8. Assinatura: 30/06/2020. Vigência: 730 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000534/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE CrISÓLITA  . 
objeto: Calçamento de 1 .024,70 m² em bloquetes e execução de 489,32 
ml de meio-fio de concreto, inclusive travamento, e de 465,16 ml de 
sarjeta nas ruas vista Alegre e Boiadeiro, Distrito de Santa Luzia . 
valor do repasse: r$ 100 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 2 .380,65 . 
Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 
1 10 8. Assinatura: 30/06/2020. Vigência: 730 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000481/2020. Partícipes: SECRE-
TArIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE CuPA-
rAQuE  . objeto: rETroESCAvADEIrA, ZEro HorA (0 KM), 
04 CILINDroS, DIrEÇÃo HIDroSTáTICA, MoTor TurBo, 
MÍNIMo DE 4 vELoCIDADES SINCroNIZADAS À FrENTE 
E 4 À rÉ, MoTor A DIESEL, PoTÊNCIA MÍNIMA 85 HP, TrA-
ÇÃo 4x4, ProFuNDIDADE DE ESCAvAÇÃo MÍNIMA DE 4,40 
METroS, PESo oPErACIoNAL MÍNIMo DE 6 .500 KG, CABINE 
FECHADA ROSPS/FOPS COM AR CONDICIONADO Valor do 
repasse: r$ 200 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 36 .000,00 . Dota-
ção orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 
8. Assinatura: 30/06/2020. Vigência: 365 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000563/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE DIvISA ALE-
GrE  . objeto: Pavimentação asfáltica de 1 .482,00 m² em CBuQ e 
execução de 452,00 ml de meio-fio de concreto e de sarjeta nas Ruas 
Equador, Bairro Bela vista, e valdemar Alves Lacerda, Bairro Cen-
tro, e, ainda, na Avenida vereador Cláudio Alves Costa, Bairro Centro . 
valor do repasse: r$ 135 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 2 .338,35 . 
Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 
1 10 8. Assinatura: 30/06/2020. Vigência: 730 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000413/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE DorES Do 
INDAIá  . objeto: recapeamento asfáltico em CBuQ de 5 .001,46 m², 
execução de 1 .066,16 m de sarjeta de concreto (SCu), tipo 1, com FCK 
15 Mpa, largura de 50cm com inclinação de 3%, esp . 7cm, construção 
de 10 rampas para acesso de deficiente, em concreto simples FCK=25 
MPA, execução de sinalização horizontal e vertical, Localizado na rua 
Irmã Inês no Bairro São Sebastião, rua rui Barbosa no Bairro Centro 
e rua Caetés no Bairro São José; valor do repasse: r$ 200 .000,00 . 
valor da Contrapartida: r$ 43 .340,26 . Dotação orçamentária Estadual: 
1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8. Assinatura: 30/06/2020. 
vigência: 730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000545/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE PIrACEMA  . 
objeto: Calçamento de 1 .400,00 m² em alvenaria poliédrica com espes-
sura de 8 cm, construção de 400,00 metros de meio-fio com sarjeta exe-
cutado com extrusora (sarjeta 30x8 cm, meio-fio 15x10 cm x h=23cm), 
assentamento de 14 metros cordão boleado de concreto pré-moldado 
10x10cm (altura x largura), fornecimento, assentamento e rejuntamento 
de 14 m de tubo de concreto simples PS1 D = 600 mm, construção de 
04 unidades de caixa de captação de drenagem tipo A (120x120x150 
CM), construção de 3,20 m de descida d’água tipo degrau DN 600, 
construção de 02 unidades de dissipador de energia, padrão DNIT tipo 
DEB 02, localizadas na estrada rural Morro do Jatobá que da acesso 
ao povoado de Perobas no município Piracema . valor do repasse: r$ 
100 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 5 .179,21 . Dotação orçamentá-
ria Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 
30/06/2020. Vigência: 730 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000637/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE PorTEIrI-
NHA  . objeto: AQuISIÇÃo DE 01 (uM) vEÍCuLo TIPo PICK uP, 
PoTÊNCIA MÍNIMA 1 .4, FLEx, 0 KM, vIDro ELÉTrICo, DIrE-
ÇÃo HIDráuLICA, CoM Ar CoNDICIoNADo E CAPACIDADE 
DE CArGA MÍNIMA DE 756 KG valor do repasse: r$ 60 .000,00 . 
valor da Contrapartida: r$ 5 .813,33 . Dotação orçamentária Estadual: 
1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8. Assinatura: 30/06/2020. 
vigência: 365 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000451/2020. Partícipes: SECRE-
TArIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE PrADoS 
 . objeto: AQuISIÇÃo DE 01 (uM) vEÍCuLo TIPo PICK uP, 
PoTÊNCIA MÍNIMA 1 .4, FLEx, 0 KM, vIDro ELÉTrICo, DIrE-
ÇÃo HIDráuLICA, CoM Ar CoNDICIoNADo E CAPACIDADE 
DE CArGA MÍNIMA DE 650 KG valor do repasse: r$ 60 .000,00 . 
valor da Contrapartida: r$ 2 .290,00 . Dotação orçamentária Estadual: 
1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8. Assinatura: 30/06/2020. 
vigência: 365 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000553/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE PruDENTE DE 
MorAIS  . objeto: Pavimentação asfáltica de 1520,70 m² em CBuQ, 
construção de 380,50 m de sarjeta de concreto urbano (SCu), tipo 1, 
com FCK 15Mpa, largura de 50 cm com inclinação de 3%,ESP . 7 cm, 
execução de 02 unidades de boca de lobo dupla (tipo B- Concreto), 

quadro, grelha e cantoneira, 04 unidades de boca de lobo simples (tipo 
B- Concreto), quadro, grelha e cantoneira , execução de 126,25 m de 
tubo de concreto armado PA1 D=600 mm, execução de 18,90 m de 
tubo de concreto armado PA1 D=400 mm, execução de 03 unidades de 
poços de visitas DN 600 com tampão em ferro fundido e execução de 
01 unidade de bueiro simples (Boca) tubular de concreto 600 mm, loca-
lizado na rua Manoel José da Cunha, Bairro Emília . valor do repasse: 
r$ 150 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 27 .211,83 . Dotação orça-
mentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assi-
natura: 30/06/2020. Vigência: 730 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000530/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE SETE LAGoAS 
 . objeto: reforma de quadra poliesportiva com área de 637,60 m², com 
reconstrução do piso, execução de nova pintura, instalação de 126,75m² 
de alambrado para quadra esportiva, com tela de arame galvanizado fio 
12#2”, fixado em quadros de tubos de aço carbono galvanizado DN 
50mm(2”), construção de 19,80 m² de passeio de concreto moldado in 
loco , usinado, FCK 15 MPA e execução de drenagem e instalações elé-
tricas conforme projeto, localizado na rua Afonso Carlos Capanema, 
no Bairro Santa rosa . valor do repasse: r$ 145 .102,00 . valor da Con-
trapartida: r$ 30 .076,10 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 
24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8. Assinatura: 30/06/2020. Vigência: 
730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000488/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
TrÊS CorAÇÕES  . objeto: Pavimentação asfáltica em Concreto 
Betuminoso usinado a Quente - CBuQ de 836,50m², execução de 
261,40m de sarjeta de concreto urbano - 50x7cm, 28,00m² de linhas 
e resina acrílica e=0,6mm l>0,30m, 30,00m de linhas e resina acrílica 
e=0,6mm l=0,10m, 11,70m² setas e dizeres de resina acrílica e=0,6mm, 
0,70m² de placa octogonal de aço carbono, 0,36m² de placa retangular 
de aço carbono e demolição de 914,80m² de blocos sextavados nas ruas 
Doutor Bezerra de Menezes e Doutor José Garcia da Fonseca - Bairro 
Santa Tereza . valor do repasse: r$ 85 .513,64 . valor da Contrapartida: 
r$ 500,00 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 
4440 42 01 1 10 8. Assinatura: 30/06/2020. Vigência: 730 dias.

44 cm -30 1370069 - 1

ExTrATo DE TErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do Termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000557/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Espera Feliz . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 727 dias passando seu vencimento para 30/06/2022. Assina-
tura: 30/06/2020.

2 cm -30 1370078 - 1

DEFENSoriA PúBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE CoNTrATo
Partes: DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS 
e a rICCI DIárIoS, PuBLICAÇÕES E AGENCIAMENToS LTDA 
- EPP. Espécie: Contrato – nº 9250649/2020. Objeto: Contratação 
do serviço de assinatura de jornais impressos e digitais “Estado de 
Minas”, “o Tempo”, “Folha de São Paulo”, “o Globo”, “valor Econô-
mico” e “Hoje em Dia”, conforme especificações técnicas e condições 
contidas no Termo de referência, da Cotação Eletrônica nº 1441003 
000049/2020 e a proposta da CONTRATADA que passam a integrar 
este instrumento, independente de transcrição . valor Total: r$ 8 .200,00 
(oito mil e duzentos reais) . Dotação orçamentária: 1441 .03 .092 .726 .41
50.0001.339039.11.0.10.1, conforme Lei Orçamentária nº 23.579/2020. 
vigência: 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diá-
rio Oficial do Estado. Signatários: Gério Patrocínio Soares e Bráulio 
Claudino da Silva . Belo Horizonte, 30 de junho de 2020 .

4 cm -30 1370100 - 1

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
Ratifico o Ato de Dispensa de Licitação, no uso da competência dele-
gada pelo Decreto Estadual nº . 43 .817 de 16 de junho de 2004, nos 
termos do Parecer Jurídico constante no Processo e do Ato de Dispensa 
de Licitação nº. 1441003.000047 /2020, com fulcro no art. 24, X da Lei 
8.666/93, objetivando a locação do imóvel situado na Rua Beline Maia, 
nº 71, Bairro Centro, Boa Esperança/MG, CEP.: 37.170-000, para ins-
talação e funcionamento da Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais na Comarca . vALor MENSAL: r$ 2 .500,00 (dois mil e qui-
nhentos reais) . vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a partir da publica-
ção do extrato do contrato . DoTAÇÃo orÇAMENTárIA: 1441 .03 .0
92.726.4150.0001.339036.11.0.10.1 da Lei Orçamentária 23.579/2020. 
Gério Patrocínio Soares . Belo Horizonte, 29 de junho de 2020 .

3 cm -30 1370048 - 1

PoLíciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE 
LICITAÇÃo ToMADA DE PREÇOS 04/2020

AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO - PMMG/CPRv/
BPMrv . Às 14h30min, do dia 30 de junho de 2020, depois de constata-
das as regularidades dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sr. Ten Cel PM Gibran Conde Guedes adjudica/homologa e conclui a 
Tomada de Preços nº 04/2020 – referente à contratação de empresa de 
arquitetura e engenharia destinada a executar obra, sob o regime de 
empreitada por preço global, para a reforma do bloco II, do Batalhão 
de Polícia Militar rodoviária, localizado na Avenida Tereza Cristina, 
3920, Bairro Gameleira, Município de Belo Horizonte/MG, no valor 
global de r$ 1 .085 .540,12 (um milhão, oitenta e cinco mil, quinhen-
tos e quarenta reais e doze centavos) - Empresa ganhadora com CNPJ 
97.519.640/0001-44 – MF Engenharia Eireli - EPP.

3 cm -30 1369949 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
CSC/DAL - PMMG – Planejamento: 160/2020. UE: 1259662. RP 
12/2020 . Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MARCENA-
rIA, SErrALHErIA, CoNSTruÇÃo, ELÉTrICo, HIDráuLICo 
E PINTURA . Início do encaminhamento das propostas: dia 02/07/2020 
às 10:00h. Abertura das propostas e sessão de pregão: 14/07/2020 às 
09:00h . Maiores informações: telefax (31) 2123-1039, em horário 
comercial . Edital estará disponível no site:www .portalcompras .mg .gov .
br

2 cm -30 1370024 - 1

TErMo ADITIvo
PMMG–CSC-SAÚDE x GE HEALTHCArE Do BrASIL CoMÉr-
CIo E SErvIÇoS PArA EQuIPAMENToS MÉDICoS HoSPITA-
LARES LTDA. Inexigibilidade nº 02/2016. Processo de Compra nº 
1252114 000016/2016. Contrato n° SIAD 9056706. 6° Aditivo. Objeto: 
prorrogação da vigência por mais um período de 12 (doze) meses, rea-
juste de valores, alteração da proposta comercial, alteração da Cláusula 
Décima Quinta

2 cm -30 1369634 - 1

TErMo ADITIvo DE CoNvÊNIo
PMMG/DF – 2º TERMO DE ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
10368/2018. PARTES: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CoDE-
MIG)/ Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (CODE-
MGE). OBJETO Alteração do Plano de Trabalho para fins de atuali-
zação dos dados cadastrais daConvenente e do Proponente, além de 
exclusão do item 1b e alterações dos itens 1d e 2b, todos da Cláusula 

Segunda, e item 3 .1 da Cláusula Terceira do Convênio nº 10 .368, man-
tida a autorização para que a PMMG utilize o saldo de rendimento da 
aplicação financeira oferecendo como contrapartida reforça de visitas 
de segurança, além daprorrogação do prazo de vigência . vIGÊNCIA: 
por mais 24 (vinte e quatro) meses, a contar do dia 01/07/2020. ASSI-
NATURA: 29/06/2019.

3 cm -30 1369699 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CMB-PM/DAL – PMMG X ARMA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA. CNPJ 53.002.416/0001-05, 
Contrato 43/2020, COMPRAS nº 9251372/2020, Processo de Compra 
39/2020, Objeto: Aquisição de Tecido Para-Aramida, destinado à Con-
fecção de Coletes Balísticos . valor total r$ 136 .320,00 . vigência até: 
31/08/2020.

2 cm -30 1369932 - 1

ExTrATo DE ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
PMMG-CAA-HC – Ato de Dispensa de Licitação nº 12 / 2020 - 
0250073 . oBJETo: prestação de serviços contínuos de ALIMENTA-
ÇÃo E NuTrIÇÃo para pacientes e funcionários atuantes no Hospital 
Campanha de Minas Gerais . BENEFICIárIo: Processo de Compra nº 
41 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 00.101.401/0002-19; 
ENQuADrAMENTo LEGAL: Inciso Iv do art . 24 da Lei Nacio-
nal nº 8 .666, de 21jun1993, combinado com art . 4º da Lei 13 .979 de 
06fev2020 e Decreto Estadual de MG nº 113 de 12mar2020, que decla-
rou a SITuAÇÃo DE EMErGÊNCIA em saúde pública no Estado de 
Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral respi-
ratória - CovID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SArS-
Cov-2; vIGÊNCIA: 03 meses contados da publicação do extrato do 
contrato; vALor: r$ 2 .125 .979,80 .

3 cm -30 1370133 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CMB/DAL – PMMG X TAURUS ARMAS S.A, CNPJ 
92.781.335/0001-02, Contrato 39/2020, Compras 9251290/2020, Pro-
cesso de Compras35/2020. Objeto: Aquisição de PISTOLA SEMIAU-
TOMÁTICA .40. Valor total R$ 20.999,00. Vigência até 31/12/2020.

1 cm -30 1369802 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG/CAA-HC X PRIORE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 
- CNPJ 07.550.397/0002-15; Contrato nº 9251448 / 2020 0250073; 
oBJETo: Serviço de controle de pragas urbanas, compreendendo a 
desinsetização, desratização e dedetização das instalações do Hospi-
tal de Campanha MG, em contrato de forma contínua .; vigência: 03 
(três) meses contados a partir da publicação do extrato do Contrato; 
valor: r$ 1 .935,00 .

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG/CAA-HC X Centro de Imagem e Diagnóstico S.A - CNPJ 
42.771.949/0001-35; Contrato nº 9251453 / 2020 0250073; OBJETO: 
realização de serviços de suporte à assistência à saúde compostos por 
exames de imagem para o Hospital de Campanha de Minas Gerais; 
vigência: 03 (três) meses contados a partir da publicação do extrato do 
Contrato; valor: r$ 2 .462 .447,19 .

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG/CAA-HC X CMG DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ 
04.615.966/0001-94; Contrato nº 9251444 / 2020 0250073; OBJETO: 
prestação de serviços de exames de Gasometria, incluindo o forneci-
mento de até 3 (três) equipamentos de gasometria com fornecimento 
parcelado de reagentes, manutenções preventivas e corretivas, treina-
mento, interfaceamento e assistência técnica especializada para o Hos-
pital Campanha de Minas Gerais; vigência: 03 (três) meses contados a 
partir da publicação do extrato do Contrato; valor: r$ 108 .003,97 .

6 cm -30 1370107 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG-CPE/Empresa Vet Check Cirurgia e Medicina Equina Ltda; 
Contrato Nº 9251204/2020; Objeto: Prestação de serviços especializa-
dos em saúde veterinária para atendimento de cirurgias de urgência/
emergência dos semoventes equinos da PMMG . valor: r$ 69 .500,00; 
Data assinatura: 30/06/2020; Vigência: 30/06/2020 a 29/06/2021.

2 cm -30 1370036 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG-DS-CSC SAÚDE- Pregão Eletrônico nº 98/2020, processo de 
compras nº 1255302/98/2020. Objeto: aquisição e instalação de chillers 
(lote1) e fornecimento de ar-condicionado (lote 2), conforme termos 
do Edital e seus Anexos . As propostas comerciais serão até 08:59 do 
dia 14/07/2020, através do Portal Compras – MG, disponível em www.
compras .mg .gov .br . A sessão pública de lances iniciará às 09:00 do dia 
14/07/2020.

2 cm -30 1369959 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo Ao CoNTrATo
PMMG-12ª rPM x oTIMIZA TErCEIrIZAÇÃo E SErvIÇoS 
EIRELI. Pregão 12/2019 - Processo de Compra 1259968 18/2019 - 
Contrato nº 9218978 . objeto: Prestação de serviços continuados de 
Conservação, Higienização, Limpeza e Manutenção Predial a ser reali-
zado nas dependências do Núcleo De Atenção Integral à Saúde(NAIS) 
da 21ª Cia PM Ind, em Ponte Nova-MG . objeto: decréscimo de 0,47%, 
alteração da Cláusula Sétima - Fiscalização . valor: r$ 38 .546,78 .

2 cm -30 1369808 - 1

ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE CoNTrATo
PMMG – CPrv x Construtora Barroso Eireli- ME . Tomada de Pre-
ços 03/2020; Contrato de Obras 01/2020. Objeto: obra, sob o regime 
de empreitada por preço global, para a reforma do prédio que abri-
gará a 15ª Companhia de Polícia Militar de Trânsito rodoviário e 15ª 
Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente. Vigência: 10/06/20 a 
10/12/20. Valor: R$ 567.996,46.

2 cm -30 1369772 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CMI-PM/DAL – PMMG X FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS 
BRASIL LTDA. CNPJ 16.701.716/0001-56, Contrato 37/2020, COM-
PRAS nº 9251263/2020- Objeto: Aquisição de Viaturas, tipo SW. Valor 
total R$ 2.911.000,000. Vigência até 31/12/2020.

1 cm -30 1369904 - 1

ExTrATo CoNvÊNIo
PMMG- 2ªRPM/7ªCIA PM IND-Termo de Cessão de Uso Convênio de 
Cooperação Mútua 01/20- Cessão do Imóvel destinado à instalação do 
4° Grupamento/6° Pelotão, conforme plano de trabalho entre a PMMG 
X Prefeitura Municipal de Rio Manso/MG. Vigência : 01/06/2020 a 
31/12/2020.

2 cm -30 1369811 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CMB/DAL – PMMG X INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO - 
IMBEL, CNPJ 00.444.232/0007-24, Contrato 38/2020, Compras 
9251289/2020, Processo de Compras 35/2020. Objeto: Aquisição 
de Fuzil Calibre 7,62MM . valor total r$ 14 .099,00 . vigência até 
31/12/2020.

2 cm -30 1369792 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202006302346530117.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Gabinete do Comando Geral da Polícia Militar de Minas
Gerais

  

Processo nº 1250.01.0004368/2020-63

Belo Horizonte, 01 de julho de 2020.

Procedência: Despacho nº 91.771/2020/PMMG/GCG
 
Destinatário(s): PMMG - Assessoria Estratégica de Logistica e Tecnologia

Senhor Tenente-Coronel Chefe da Assessoria Estratégica de Logística e Tecnologia,

 

Incumbiu-me o Sr. Coronel PM Chefe do Estado-Maior de encaminhar a V. Sa. o Documento
complementar de habilitação (16183459), para conhecimento e assessoria à Autoridade
nas providências decorrentes.

 

Respeitosamente,

 

Adriana Alfenas de Paiva Faria, Major PM
Secretária do Comando Geral

Documento assinado eletronicamente por Adriana Alfenas de Paiva Faria, Major PM,
em 01/07/2020, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16204820 e o código CRC 9E811381.

Referência: Processo nº 1250.01.0004368/2020-63 SEI nº 16204820
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 16 – sexta-feira, 03 de Julho de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
III – Os casos omissos serão definidos pelo COEPE, ouvidos os Cole-
giados de Pós-graduação .
Art . 4º As atividades de pesquisa no âmbito da uEMG deverão ocorrer 
mediante observância das seguintes diretrizes:
I – As atividades de pesquisa poderão ser ajustadas quanto aos pro-
cedimentos e instrumentos para coleta de dados que envolvam seres 
humanos, resguardados os objetivos, o objeto e a metodologia do pro-
jeto avaliado;
II – As coordenações de pesquisa deverão acompanhar os pesquisado-
res que queiram reorganizar os procedimentos e instrumentos de cole-
tas de dados de seus projetos, com mediação das tecnologias digitais, 
dentro das ações previstas;
III – O projeto classificado no Edital PAPq nº 06/2019, e não desenvol-
vido por opção do coordenador proponente, será substituído por outro 
projeto classificado, observadas as retificações aplicadas ao respectivo 
edital;
Iv – os projetos de pesquisa deverão priorizar o acesso remoto às 
comunidades-alvo de suas ações;
V – Os projetos de pesquisa que necessariamente exigirem interação 
presencial, semipresencial ou híbrida, deverão seguir rigorosamente 
os protocolos sanitários estabelecidos pela universidade e demais 
órgãos competentes, guardadas as especificidades de cada Unidade 
Acadêmica;
VI – O 22º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG, para os pro-
jetos referentes ao Edital PAPq nº 06/2019 e Edital PAPq nº 01/2020, 
ocorrerá por meio de atividades remotas, em formato a ser oportuna-
mente divulgado;
Parágrafo único . As coordenações de pesquisa deverão comunicar à 
ProPPG as alterações realizadas nos projetos de pesquisa em atendi-
mento às diretrizes estabelecidas no presente artigo .
Art. 5º As atividades de extensão no âmbito da UEMG deverão ocorrer 
mediante observância das seguintes diretrizes:
I – As coordenações de ações de extensão cadastradas no Sistema 
SIGA-ExtENSÃo – Programa PAEx – poderão rever as metas, os 
procedimentos e as metodologias, reorientando-as, nos casos em que 
possível, para ações voltadas ao combate da CovID-19;
II – As coordenações de ações de extensão cadastradas no Sistema 
SIGA-ExtENSÃo poderão contatar os seus colaboradores para reor-
ganização de projetos e estabelecimento de alternativas de atividades 
não presenciais, com mediação das tecnologias digitais disponíveis, 
observadas as ações inicialmente previstas;
III – As ações de extensão deverão priorizar o acesso remoto às comu-
nidades-alvo de suas ações;
IV – As ações de extensão que necessariamente exigirem atendimento 
presencial, semipresencial ou híbrido deverão seguir rigorosamente 
os protocolos sanitários estabelecidos pela universidade, e demais 
órgãos competentes, guardadas as especificidades de cada Unidade 
Acadêmica;
V – Os cursos e eventos previstos nas ações de extensão deverão ser 
realizados, na medida das possibilidades institucionais, preferencial-
mente de forma remota;
vI – o número de bolsas distribuídas e início do pagamento depende-
rão da disponibilidade financeira da Universidade, respeitando a pro-
porcionalidade estabelecida pelo programa PAEx e observadas as reti-
ficações aplicadas aos respectivos editais;
VII – Os Projetos de extensão classificados nos editais PAEX que não 
forem contemplados com bolsas mas que vierem a ser desenvolvidos 
voluntariamente serão certificados pela PROEX;
VIII – O 22º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG, referente aos 
Editais PAEx, ocorrerá por meio de atividades remotas, em formato a 
ser oportunamente divulgado;
Parágrafo único. As coordenações de extensão deverão comunicar à 
PROEX as alterações realizadas nos projetos de extensão em atendi-
mento às diretrizes estabelecidas no presente artigo .
Art . 6º As atividades remotas previstas nesta resolução serão realiza-
das com observância da readequação do calendário acadêmico apro-
vado pelo CoEPE para o primeiro semestre de 2020 .
Art . 7º As ações deliberadas pelo Colegiado de Curso deverão ser ins-
truídas em processo no Sistema Eletrônico de Informação – SEI para 
fins de comprovação das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e 
extensão realizadas de forma remota e emergencial durante a pandemia 
da CovID-19 .
Art . 8º Caberá ao CoEPE deliberar sobre os casos omissos referentes 
às atividades remotas de ensino, pesquisa e extensão disciplinadas na 
presente resolução .
Art . 9º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 02 de julho de 2020
Lavínia rosa rodrigues

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
02 1371192 - 1

universidade Estadual de montes 
claros - uNimoNtES

reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza

ATO Nº 094 - DDRH/2020 - O Diretor da Diretoria de Desenvolvi-
mento de recursos Humanos da universidade Estadual de Montes 
Claros - uNIMoNtES, IrINEu rIBEIro LoPES, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela Portaria 035-Reitor/2019, publi-
cada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro 
de 2019, TORNA SEM EFEITO, no ato nº 046/DDRH/2020, publicado 
no DOEMG de 27/03/2020, as concessões de férias-Prêmio para gozo 
oportuno, referentes ao servidor: Masp 1201280-3, Aylsson Macena 
Queiroz, tuNIv, Admissão 01, por motivo de publicação indevida .

02 1370804 - 1

PORTARIA Nº 077 – REITOR/2020
o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições legais, estatu-
tárias e regimentais que lhe são conferidas e, considerando: o princípio 
constitucional da descentralização administrativa; a necessidade de ser 
agilizada a tramitação e a execução dos atos administrativos no âmbito 
da universidade, resolve: Art . 1º Delegar competência, pró tempore, 
ao Assessor da Pró-reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças, otil 
Carlos Dias dos Santos - MASP 10464568, para: - Autorizar a aber-
tura de processo licitatório de bens ou materiais a serem adquiridos ou 
de serviços a serem contratados; - Julgar recursos em processos licita-
tórios; - Homologar, revogar ou anular licitação; - Firmar contratos e 
convênios de interesse da Instituição, obedecidas as formalidades legais 
e regimentais . Art . 2º Sempre que julgar conveniente, o reitor deli-
berará sobre qualquer assunto referido nesta Portaria, sem prejuízo da 
delegação de competência, a qual prevalecerá até ser revogada por ato 
expresso. Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria 
terá seu efeitos jurídicos a contar a partir de 06/07/2020. Registre-se. 
Divulgue-se . Cumpra-se .

02 1371101 - 1

PORTARIA Nº 076 – REITOR/2020
o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto e regimento Geral vigentes, resolve: Art . 1º 
Determinar que não haverá expediente em todas as unidades adminis-
trativas da unimontes no município de Montes Claros no dia 03 de 
julho, sexta-feira, em razão do feriado municipal em comemoração aos 
163 anos de Montes Claros . Art . 2° Estabelecer que os efeitos desta 
Portaria não se aplicam aos serviços de natureza médico-hospitalar con-
siderados imprescindíveis, bem como deverão ser preservadas a segu-
rança e vigilância em todos os prédios da universidade no período . Art . 
3º revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor 
nesta data . registre-se . Divulgue-se . Cumpra-se .

02 1371097 - 1

Editais e Avisos
PoLíciA miLitAr Do EStADo 

DE miNAS GErAiS
ExtrAto DE CoNtrAto

PMMG/CAA-HC X LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ 
00.101.401/0002-19; Contrato nº 9251742 / 2020 0250073; OBJETO: 
prestação de serviços contínuos de alimentação e nutrição para pacien-
tes e funcionários atuantes no Hospital de Campanha do Governo do 
Estado de Minas Gerais; vigência: 03 (três) meses contados a partir da 
publicação do extrato do Contrato; Valor: R$ 2.125.979,80.

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG/CAA-HC X AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 
EIRELI - CNPJ 11.312.296/0001-00; Contrato nº 9251380 / 2020 
0250073; oBJEto: prestação de serviços contínuos especializados de 
manutenção de equipamentos médico-hospitalares, por meio da aloca-
ção de mão de obra exclusiva, a serem executados no âmbito do Hos-
pital Campanha da Minas Gerais; vigência: 03 (três) meses contados a 
partir da publicação do extrato do Contrato; Valor: R$ 504.204,09.

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG/CAA-HC X MED CENTER COMERCIAL LTDA - CNPJ 
00.874.929/0001-40; Contrato nº 9250235 / 2020 0250073; OBJETO: 
aquisição de EQuIPAMENtoS MÉDICo-HoSPItALArES, para 
equipar o Hospital de Campanha de Minas Gerais; vigência: 03 (três) 
meses contados a partir da publicação do extrato do Contrato; Valor: 
r$ 37 .237,20 .

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG/CAA-HC X MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTA-
ÇÕES COMERCIAIS LTDA - CNPJ 32.311246/0001-70; Contrato nº 
9250236 / 2020 0250073; OBJETO: aquisição de EQUIPAMENTOS 
MÉDICo-HoSPItALArES, para equipar o Hospital de Campanha de 
Minas Gerais; vigência: 03 (três) meses contados a partir da publicação 
do extrato do Contrato; Valor: R$ 28.800,00.

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG/CAA-HC X ASSOSSIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À 
PESQUISA (AFIP) - CNPJ 47.673.793/0113-70; Contrato nº 20 / 2020 
0250073; oBJEto: realização de serviços de suporte à assistência à 
saúde compostos por exames laboratoriais para os pacientes do Hospi-
tal de Campanha de Minas Gerais; vigência: 03 (três) meses contados a 
partir da publicação do extrato do Contrato; Valor: R$ 8.175.798,60.

9 cm -02 1371010 - 1

ExtrAto DE PuBLICAÇÃo AuDIÊNCIA PuBLICA
Aviso de Audiência Pública: Polícia Militar de Minas Gerais - Pregão 
Presencial Internacional para registro de Preços com vistas a aquisição 
e implantação de infraestrutura de radiocomunicação digital na tecno-
logia P25, faixa de frequência VHF, e terminais LTE robustecidos para 
interoperabilidade com sistema de rádio P25, em atendimento ao con-
vênio SENASP 879900/2018; Audiência pública para subsidiar a defi-
nição doedital de licitação, termo de referência e respectivos anexos e 
posterior realização de Pregão Presencial Internacional para registro 
de Preços . o EStADo DE MINAS GErAIS, através da Polícia Militar 
de Minas Gerais, CoNvIDA por meio desta publicação, os interessa-
dos para Audiência Pública que ocorrerá no dia 17/07/2020 às 13hs 
no auditório do Centro de Tecnologia em Telecomunicações (CTT/
PMMG) sito à Av. Amazonas, 6455, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/
MG .Com vistas a garantir maior celeridade na análise das propostas, as 
manifestações prévias poderão ser encaminhadas até às 13 horas do dia 
15/07/2020, para o e-mail csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br e consulta 
para informações completas no site: www .policiamilitar .mg .gov .br, na 
aba Serviços – compras e licitações .

4 cm -02 1371134 - 1

Ato DE rAtIFICAÇÃo DE DISPENSA DE LICItAÇÃo
Com base em toda documentação apresentada aos autos do Pro-
cessoSEI nº 1250.01.0004180/2020-95, Processo de Compras: 
1255302000110/2020, APROVO os procedimentos administrativos e, 
no uso da competência delegada pelo Decreto nº 43817/2004 e pela 
resolução SEPLAG nº 56 de 2019, Autorizo e rAtIFICo, com fulcro 
nas disposições contidas no Art . 24, inciso Iv da Lei Federal nº 8 .666, 
de junho de 1993, na hipótese de Dispensa de Licitação, bem como em 
conformidade com a Lei Federal nº 13.979/2020 e o decreto Estadual 
NE nº 113/2020, nos termos do Parecer Jurídico referencial da AGE, 
MG nº 16.198/2020, cujo objeto éaaquisição de MEDICAMENTOS 
ALoPátICoS para o Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais . 
Empresa: CoMErCIAL CIrurGICA rIoCLArENSE LtDA . CNPJ 
nº. 67.729.178/0004-91. Vigência: 06 (seis) meses, podendo ser pror-
rogado, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos 
da situação de emergência de saúde pública . valor total: r$295 .000,00 
(duzentos e noventa e cinco mil reais) . Dotação orçamentária: 1251 10 
302 037 2023 0001 339030 120 49 2, Fonte 0 .49 .2 .

4 cm -02 1370893 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
PMMG – EM4RPM. Pregão Eletrônico 12/2020, Processo SEI nº 
1250.01.0004232/2020-49. Processo de Compra nº 21/2020, Unidade 
de compra nº 1253828 . objeto: Aquisição de cães de trabalho, com 
treinamento e prontos para faro, não castrados, para uso policial no 
Canil do 21º BPM da 4ª rPM, na cidade de ubá-MG, com recurso de 
Emenda Parlamentar do Deputado Betão, indicação nº 42822 e prescri-
ções previstas no Memorando nº 40.080.2 /2020 – EMPM, conforme 
Edital. Propostas: envio ao Portal de Compras/MG de 09:00 horas de 
07/07/2020 até 08:30 horas de 20/07/2020. Pregão no site www.com-
pras .mg .gov .br . 

Juiz de Fora, 02 de Julho de 2020,
Alessandro Heleno Bernardo, ten Cel PM, ordenador 

de Despesas da 4ª rPM – PMMG .
3 cm -02 1371005 - 1

ExtrAto DE CoNtrAtAÇÃo
PMMG – 7ª rPM – PrEGÃo ELEtrÔNICo

Unidade Executora: 1259975. Processo de Compras nº. 12/2020. Con-
trato nº. 9251755/2020. Objeto: contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais 
e serviços de impressão/reprografia para a 7ª Região de Polícia Mili-
tar e unidades apoiadas . Fornecedor Contratado: AGMr CoMEr-
CIO E SERVICOS LTDA – ME, CNPJ 11.770.656/0001-00. Valor: R$ 
48.936,00. Data: 02/07/2020. Vigência: 06/07/2020 à 05/07/2021. O 
processo de compras encontra-se a disposição dos interessados no site 
www .compras .mg .gov .br .

3 cm -02 1371111 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG-19ª RPM x COPYCENTRO LTDA EPP. Objeto: contratação 
de empresa especializada para fornecimento de serviços de locação 
de impressoras monocromáticas com uma franquia de cópias repro-
gráficas/impressões, que serão prestados nas condições estabelecidas 
no Edital, anexo ao processo de compras 1259974 00014/2020 Valor 
anual: r$11 .000,00 - vigência: 12 meses a partir da data de publicação 
em Diário Oficial.

2 cm -02 1370892 - 1

ExtrAto DE AtA DE rEGIStro DE PrEÇoS
PMMG-DS-CSC SAÚDE- Pregão Eletrônico para registro de Preços 
- Planejamento 144/2020. – Processo SEI 1250.01.0001069/2020-90. 
objeto: aquisição de rEAGENtES E MAtErIAIS PArA LABorA-
TÓRIO, conforme especificações e exigências constantes no Anexo I 
- termo de referência e do Edital de Licitação . A Íntegra da Ata de 
Registro de Preços 119/2020, disponível no site www.compras.mg.gov.
br .

2 cm -02 1371153 - 1

ExtrAto DE CoNtrAtAÇÃo
A PMMG/CAA-1 realizou o Pregão Eletrônico, processo nº 
1250165/14/2020, destinado aquisição de ares condicionados instalados 
e com a retirada dos anteriores para unidades da 1ª rPM . A empresa 
PHB Junior Refrigeração EIERELI, CNPJ 23.936.600/0002-42, 
sagrou-se vencedora do lote 1 do certame com proposta comercial no 
valor de R$ 114.750,00 e celebrou-se o contrato nº 9251288/2020.

2 cm -02 1370717 - 1

ExtrAto DE tErMo ADItIvo
PMMG/CAA-1 x Artur Macieira, CPF nº 216.695.976-87 celebram o 
4º termo Aditivo relativo ao contrato 9187483, concernentes à locação 
do imóvel da 10ª Cia do 5º BPM, pelo prazo de 12 (doze) meses, de 
20/06/2021.

1 cm -02 1370739 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
PMMG – EM4RPM. Pregão Eletrônico 11/2020, Processo SEI nº 
1250.01.0004256/2020-80. Processo de Compra nº 20/2020, Unidade 
de compra nº 1253828 . objeto: Aquisição de Materiais de construção, 
hidráulicos, elétricos e ferragens para a manutenção predial do Canil do 
21º BPM da 4ª rPM, na cidade de ubá-MG, com entrega parcelada, 
através de recurso de Emenda Parlamentar do Deputado Betão, indica-
ção nº 42821 e prescrições previstas no Memorando nº 40.109.2 /2020 
–EMP, conforme Edital. Propostas: envio ao Portal de Compras/MG de 
09:00 horas de 06/07/2020 até 08:30 horas de 16/07/2020. Pregão no 
site www .compras .mg .gov .br . 

Juiz de Fora, 02 de Julho de 2020,
Alessandro Heleno Bernardo, ten Cel PM, ordenador 

de Despesas da 4ª rPM – PMMG .
3 cm -02 1371004 - 1

ExtrAto DE CoNtrAtAÇÃo
A PMMG/CAA-1 realizou o Pregão Eletrônico, processo nº 
1250165/14/2020, destinado aquisição de ventiladores de parede e 
teto para unidades da 1ª rPM . A empresa DSI Comercio Importação 
e Exportação LTDA, CNPJ 28.881.671/0001-28, sagrou-se vencedora 
do lote 3 do certame com proposta comercial no valor de r$ 5 .345,80 e 
celebrou-se o contrato nº 9251295/2020 .

2 cm -02 1370720 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto4
PMMG - CTS Contrato nº 9.251.455/2020, celebrado entre a PMMG e 
a empresa repremig representação e Comercio de Minas Gerais Ltda, 
CNPJ 65.149.197/0001-70. Objeto: aquisição de 01 unidade de impres-
sora HPLasserjet ProM404DW no valor de r$ 1 .431,00, vigência até 
03/07/2021.

ExtrAto DE tErMo ADItIvo A CoNtrAto
PMMG - CTS 1º Termo aditivo ao Contrato nº 9.251.268/2020, cele-
brado entre a PMMG e a empresa Gabriel vital Soares 1294231260, 
CNPJ 36.344.388/0001-95. Objeto: aquisição de 01(um)disco rígido, 
no valor unitário der$ 1 .500,00, correspondendo a um acréscimo de 
25% do valor do contrato, passando o valor final para R$ 7.500,00.

3 cm -02 1370988 - 1

ExtrAto DE CoNtrAtAÇÃo
A PMMG/CAA-1 realizou o Pregão Eletrônico, processo nº 
1250165/14/2020, destinado aquisição de ventiladores/circuladores 
de ar para as BSC da 1ª rPM . A empresa MS Serviços de Manuten-
ção LTDA, CNPJ 19.499.671/0001-77, sagrou-se vencedora do lote 2 
do certame com proposta comercial no valor de r$ 18 .899,90 e cele-
brou-se o contrato nº 9251293/2020.

2 cm -02 1370718 - 1

Ato DE rAtIFICAÇÃo DE DISPENSA DE LICItAÇÃo
Com base em toda documentação apresentada aos autos do Processo-
SEI nº 1250.01.0003181/2020-05, referente ao Processo Compra nº 
12553020000111/2020. APROVO os procedimentos administrativos 
e, no uso da competência delegada pelo Decreto nº 43817/2004 e pela 
resolução SEPLAG nº 56 de 2019, Autorizo e rAtIFICo, com fulcro 
nas disposições contidas no Art . 24, inciso Iv da Lei Federal nº 8 .666, 
de junho de 1993, na hipótese de Dispensa de Licitação, bem como em 
conformidade com a Lei Federal nº 13.979/2020 e o decreto Estadual 
NE nº 113/2020, nos termos do Parecer Jurídico referencial da AGE, 
MG nº 16.198/2020, cujo objeto é a AQUISIÇÃOE INSTALAÇÃO DE 
02(DoIS) INSuFLADorES DE Ar EStÉrIL PArA CrIAÇÃo DE 
FLuxo uNIDIrECIoNAL Do Ar CoM ExAuStÃo e02(DoIS) 
ArES-CoNDICIoNADoS SPLItS MoDELo DutADo, atendendo 
as necessidades das enfermarias de isolamentoda unidade de Interna-
ção de Clínica Médica do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - 
Empresa: tecno temp Com . Instalação e Manutenção Ltda-EPP . CNPJ 
nº. 03.887.016/0001-56. Vigência: 06 (seis) meses,a partir da data da 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de MG. 
Garantia: 12(doze) meses a partir do recebimento definitivo. Valor total 
r$ 81 .200,00 (oitenta e um mil e duzentos reais) Dotação orçamentá-
ria: 1251 .10 .302 .037 .2023 .0001 .4490 .52 .04 .0 .49 .2 . Fonte 0 .49 .2 .

5 cm -02 1370714 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS SErviDorES miLitArES - iPSm
rESuMo DE INABILItADoS

O Cel PM QOR Fabiano Villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (delegação conforme disposto no art. 16, do Decreto Estadual nº 45.741, de 22/09/11 
e Portaria 792/2019 - DG/IPSM), cumprindo o disposto no subitem 9.4 do Edital de Credenciamento nº 05/2019, divulga os prestadores NÃO HABI-
LITADOS em credenciar-se no Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM no âmbito da região da Polícia Militar/MG. Data: 02/07/2020
10ª rPM – Montes Claros

Município Interessado Itens Pendentes Anexo II
São Gotardo Instituto de olhos São Gotardo Ltda xII; xIII; xx .

12ª rPM – Ipatinga
Município Interessado Itens Pendentes Anexo II

Caratinga Amanda Patricia Leite Paiva II; III; Iv;vI; Ix . xvI; xx; xxvI;
Manhumirim Célio Genelhu Soares Eireli Iv; Ix; xxvII; Apêndices .
Ponte Nova Movimento reabilitação Ltda Ix;Apêndices

Nos termos estabelecidos no subitem 9.5 do Edital de Credenciamento nº 05/2019, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do pri-
meiro dia útil subsequente a esta divulgação, para a apresentação de recurso pelos interessados em relação à avaliação da documentação entregue 
no ato de inscrição .

8 cm -02 1371119 - 1

Ato DE DEFErIMENto EDItAL 05-2019 
- PJ, DE 02 DE JuLHo DE 2020 .

O Cel PM QOR Fabiano Villas Boas, Diretor de Saúde/IPSM (nos ter-
mos do art. 18, do Decreto Estadual nº 45.741, de 22/09/2011, c/c o art. 
1º, inciso II, alínea “f” da Portaria nº 792/2019- DG/IPSM), cumprindo 
o disposto nos itens 9.6 e 9.11 do Edital de Credenciamento nº 05/2019 , 
realiza o DEFErIMENto do recurso interposto pelo Instituto Mineiro 
Especializado em Exames Gastroenterológicos “IMEEG” Ltda., CPNJ 
01.444.455/0001-69 .Este Ato entra em vigor na data de publicação de 
seu extrato no Diário Oficial da União. Data 02-07-2020

3 cm -02 1371117 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo - PrEGÃo 
ELETRÔNICO Nº 03/2020-SLMT

Processo de Compra nº 2121022 000024/2020. A Autoridade Compe-
tente do IPSM torna público que estará recebendo propostas para con-
tratação de empresa especializada em serviços de atualização de versão 
de MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY e migração de caixas postais 
de e-mails internos para serviços de correio eletrônico na nuvem . con-
templa o fornecimento de 700 caixas de e-mails na nuvem, incluindo 
serviços de sustentação do ambiente, configuração adicional do login 
integrado ao AZurE, sincronizar o DC local com o portal AZurE, 
suporte e manutenção baseados na atuação de técnico de forma remota 
e on-site, renovação de cobertura de suporte de fabricante e, ainda, pro-
posta de melhorias no ambiente de tI do IPSM, conforme práticas de 
cada fabricante, conforme especificações constantes do Anexo I do Edi-
tal do Pregão Eletrônico supracitado . A Sessão Pública deste Pregão 
Eletrônico ocorrerá às 09h30min do dia 21/julho/2020, no Portal de 
Compras do Estado: www .compras .mg .gov .br . As propostas comerciais 
deverão ser encaminhadas eletronicamente pelo sítio supracitado na 
opção “FORNECEDOR”, até a data de 21/julho/2020, desde que pré-
vio à abertura da Sessão Pública . A íntegra do Edital poderá ser obtida 
no sítio acima e demais informações por meio do e-mail: cpl@ipsm .
mg .gov .br . o edital encontra-se disponível em www .compras .mg .gov .
br, Aba Pregão/Consulta a pregões, inserindo Número do processo de 
compra, Ano do processo de compra e Órgão ou entidade - 2120-Inst .
Prev .Dos Serv . Militares Do Estado M . Gerais .

Belo Horizonte, 01 de julho de 2020 .
(a) Paulo de vasconcelos Júnior, Cel . PM Qor Diretor 

de Planejamento, Gestão e Finanças/IPSM
6 cm -02 1370744 - 1

Ato torNANDo SEM EFEIto INABILItAÇÃo
o Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (dele-
gação conforme disposto no art . 16, do Decreto Estadual nº 45 .741, de 
22/09/11 e Portaria 792/2019 - DG/IPSM), exclui do MG nº 130 de 
27/06/2020 e tornar sem efeito a Inabilitação da Clínica - Monitorar Ser-
viços Médicos Ltda. Foro: Belo Horizonte/MG. Data: 02/07/2020. Sig-
natários: Cel PM QOR Fabiano Villas Boas e contratado/credenciado.

2 cm -02 1371115 - 1

PoLíciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

SuPErINtENDÊNCIA DE PLANEJAMENto, 
GEStÃo DE FINANÇAS

ExtrAtoS DE CoNtrAtoS
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 46/2020/PCMG

Partes: EMG/Polícia Civil e a Câmara Municipal de Esmeraldas/MG. 
objeto: Estabelecimento de base de cooperação entre a Polícia Civil e 
a Câmara Municipal . Duração: 11 (onze) meses, contados a partir de 
03/02/2020 a 31/12/2020. Valores: Estima-se a despesa global por parte 
do Município em r$ 9 .790,00 (nove mil setecentos e noventa reais) . 
Dotações orçamentárias: 01 .01 .01 .01 .031 .1001 .4004 .3 .3 .90 .36 .00 . Da 
convalidação: 03/02/2020. Do Foro: Belo Horizonte/MG. Assinatura: 
01/07/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/PCMG) e Mauro 
Lúcio Bibiano (P/ Câm.).

EXTRATO DO X TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 570/2010
Partes: EMG/Polícia Civil e Paulo Ferreira Mares p/p Maria das Dores 
Mares . Do objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato do nº 
570/2010 por mais 12 (doze) meses. Valor anual total R$ R$ 82.485,68 
(oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito 
centavos). Vigência:21/04/2020 a 20/04/2021. Dotação Orçamentá-
ria: 1511.06.181.005.4025.0001.3.3.90.36.11.0.10.1. Foro: B.Hte/MG. 
Assinatura: 02/07/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Loca-
tária) e Paulo Ferreira Mares p/p Maria das Dores Mares (Locador).

EXTRATO DO X TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 625/2011
Partes: EMG/Polícia Civil e Gibran Volpe Chaves Petter, Maria The-
reza Chaves Pedro Ferreira e Soraya Maria Chaves Pedro Fernan-
des Barreto . Do objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Con-
trato do nº 625/2011 por mais 60 (sessenta) meses. Valor anual total 
é de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). Vigência: 01/05/2020 a 
30/04/2025. Dotação Orçamentária: 1511.06.181.005.4025.0001.3.3.9
0.36.11.0.10.1. Foro: B.Hte/MG. Assinatura: 02/07/2020. Signatários: 
Fernando Dias da Silva (P/Locatária) e Gibran Volpe Chaves Petter, 
Maria thereza Chaves Pedro Ferreira e Soraya Maria Chaves Pedro 
Fernandes Barreto (Locadores) .

8 cm -02 1371137 - 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS

-2º COB – RESUMO DO TERMO DE DOAÇÃO S/N° 
2ª Companhia Araxá/8º BBM. Partes: CBMMG X Companhia Bra-
sileira de Metalurgia e Mineração .  Espécie: Doação . objeto: doação 
de 01 Contanier metálico usado à 2ª Cia Araxá. Valor: R$ 20.000,00. 
Araxá/MG, 16/09/2019. Signatários: Thiago Augusto Pereira, Cap BM, 
Cmt da Companhia Araxá e William Salomão Júnior, Representante da 
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração .

-DLF - AvISo DE LICItAÇÃo – PrEGÃo ELEtrÔNICo 
PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 190/2020. 

A Coronel BM Diretora de Logística e Finanças, Gestora de registros 
de Preços do CBMMG, torna público que estará recebendo propostas 
para registrar preços, visando a aquisição de Medalhas e troféus, com 
o objetivo de suprir as necessidades do CBMMG, conforme as especi-
ficações detalhadas no Anexo I do Edital. A Sessão Pública deste pre-
gão eletrônico ocorrerá às 09h00min, do dia 20 de julho de 2020, no 
Portal de Compras do Estado . A íntegra do Edital poderá ser acessada 
no portal: http://www.compras.mg.gov.br e outras informações poderão 
ser obtidas na Seção de Gestão orçamentária e Licitações da DLF, loca-
lizada à rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, B . Serra verde – 8º Andar 
- Prédio “Minas”, BH/MG, tels. (31) 3915-7478 e 3916-8882. 

BH, 02jul20. Daniela Lopes Rocha da Costa, Coronel BM/Gestora.

-2ºBBM-rESuMo Do ProtoCoLo DE INtENÇÕES ANo 2020 . 
Partes: CBMMG e o Município Betim . objeto: Estabelecer as inten-
ções entre os partícipes, em firmar um Instrumento Público Específico, 
com vistas à execução pelo CBMMG, dos Serviços de Prevenção e de 
Combate a Incêndio, Busca e Salvamento, resgate e Defesa Civil no 
Município de Betim/MG, inicialmente mediante a reforma do prédio 
anexo ao Centro Administrativo da prefeitura e a destinação de mobiliá-
rios e material de informática para funcionar a sede do Posto Avançado 
BM no município de Betim a cargo da Prefeitura Municipal, que deverá 
ocorrer no prazo de vigência deste instrumento, com previsão de sede 
definitiva até 2021. Vigência 01/10/2020. 
Belo Horizonte 02 de julho de 2020 . Edgard Estevo da Silva, Coronel 

BM Cmt-Geral e vittorio Medioli . Prefeito Municipal de Betim .

-BoA- AvISo DE LICItAÇÃo-PrEGÃo 
ELETRÔNICO nº 1401608-04/2020

Batalhão de operações Aéreas . o ordenador de Despesas do BoA, torna 
público que estará recebendo propostas para contratação de empresa 
para a execução da reforma da cobertura do Hangar do Batalhão de 

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202007022329110116.
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