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LOTE III 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO, 

COMPREEENDENDO O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 

PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/ DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de 

Alimentação Hospitalar e Nutrição, visando o fornecimento de dietas gerais e dietas 

especiais, destinadas à pacientes em observação na Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA), segundo normas e legislações pertinentes, assegurando uma alimentação 

balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas; 

1.2. A alimentação hospitalar deverá ser preparada nas dependências da 

CONTRATADA e entregue na Unidade de Pronto Atendimento no dia da solicitação. A 

contratada deverá garantir que as normas de higiene e conservação sejam 

plenamente atendidas, em conformidade com o disposto na Portaria CVS nº 05/13 de 

09 de abril de 2013, Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, e demais 

dispositivos legais e regulamentares porventura aplicáveis. 

1.3. O número de leitos da unidade, não corresponde ao mesmo número de refeições 

servidas. 

1.4. O presente objeto é constituído de 08 tipos de dietas (Anexo A).  

1.4.1. As quantidades inicialmente previstas poderão ser aumentadas ou diminuídas 

conforme as necessidades do Município de Rio Grande da Serra. 

1.5. Os tipos de dietas oferecidas poderão ser alteradas de acordo com as 

necessidades do Município. 

1.6. A CONTRATADA obrigar-se-á a instalar e manter às suas expensas, uma 

COZINHA PRÓPRIA na Região do A.B.C.D.M.R.R de São Paulo em que as refeições 

serão preparadas para o cumprimento do objeto da licitação, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias após recebimento da Ordem de Serviço. Essa instalação será dispensada 

caso a vencedora comprove que já possui na Região do A.B.C.D.M.R.R de São Paulo 

cozinha própria que atenda essa necessidade. 
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2. DO LOCAL DE ENTREGA DAS REFEIÇÕES. 

 

UNIDADE ENDEREÇO 
NÚMERO 

DE LEITOS 

Unidade de Pronto Atendimento – 

UPA 24 HORAS - VEREADOR 

JOSÉ DA ROCHA GONÇALVES  

Avenida dos Autonomistas, 500 - 

Vila Figueiredo 
10 

 

 

3. DO CONSUMO ESTIMADO 

O consumo de referência é estimado, considerando o número de leitos da Unidade de 

Pronto Atendimento, ocupados no presente exercício de 2018. 

 

Estimativa do Fornecimento de Dietas  

Paciente Adulto 

Dietas Geral, Branda, Pastosa, Leve, Liquida, Hipoglicidica e Hipossódica 

Item Descrição 
Estimativa 

Diária 

Quantidade 

Mensal 

Quantidade 

Anual 

01 Desjejum  6 180 2.160 

02 Almoço 6 180 2.160 

03 Merenda  6 180 2.160 

04 Jantar  6 180 2.160 

05 Ceia  6 180 2.160 

 

Estimativa do Fornecimento de Dietas  

Paciente Pediátrico  

Dietas Pediátricas 

Item Descrição 
Estimativa 

Diária 

Quantidade 

Mensal 

Quantidade 

Anual 

01 Desjejum  2 60 720 

02 Almoço 2 60 720 

03 Merenda  2 60 720 

04 Jantar  2 60 720 

05 Ceia  2 60 720 
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4. DO CONTROLE E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

4.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados com base nos quantitativos de 

itens/refeições/serviços efetivamente fornecidos e atestados pelo 

CONTRATANTE. Desse modo, o fornecimento das refeições deverá ter controle 

diário; 

4.2. Na Unidade de Pronto Atendimento o  controle será feito por meio de documento 

(romaneio) entregue e atestado pela responsável da unidade; 

4.3. Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará um relatório 

contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços fornecidos 

e refeições efetivamente servidas, apresentando os documentos e planilhas de 

controle. 

4.4. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o CONTRATANTE 

atestará a medição mensal, comunicando à CONTRATADA, no prazo de 03 (três) dias 

contados do recebimento do relatório, o valor aprovado e autorizando a emissão da 

correspondente Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços executados no âmbito da UPA 

a - Secretaria Municipal de Saúde. 

4.5. Os valores para pagamento serão apurados mediante a aplicação dos preços 

unitários contratados e às correspondentes quantidades de refeições efetivamente 

servidas e serviços fornecidos, descontadas as importâncias relativas às quantidades 

glosadas e não aceitas pelo CONTRATANTE por motivos imputáveis à 

CONTRATADA. 

 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1. A CONTRATADA deverá seguir todas as legislações vigentes adotadas pela 

Vigilância Sanitária do Município de Rio Grande da Serra durante a execução do 

CONTRATO; 

5.2. As refeições para a UPA deverão ser produzidas integralmente nas dependências 

da cozinha central/local própria do CONTRATANTE e porcionadas em embalagens 

térmicas descartáveis, que mantenham o padrão de qualidade da refeição ofertada. 

5.3. A produção, porcionamento e distribuição deverão ser supervisionadas pelo 

responsável técnico da CONTRATADA, de maneira a observar sua apresentação, 

qualidade das preparações, quantidade porcionada e temperatura, para que realize as 

alterações ou adaptações necessárias caso seja observada qualquer inadequação, 
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visando o atendimento adequado e satisfatório. O CONTRATANTE, quando julgar 

necessário, poderá realizar a supervisão de qualquer parte do processo, a qualquer 

momento, sem prévia autorização por parte da CONTRATADA; 

5.4. A CONTRATADA será responsável pela produção, porcionamento e montagem 

realizados em sua cozinha local. O porcionamento das refeições deverá ser uniforme e 

respeitar o per capta estabelecido pelo CONTRATANTE;  

5.5. Frequência de refeições por pacientes, acompanhantes por dia, horários na 

Unidade de Pronto Atendimento. 

 

Grupo de Consumo Tipo de Refeição Diária Horário das Refeições 

Pacientes 

Desjejum Das 8h às 9h 

Almoço Das 12h às 13h 

Merenda Das 15h às 16h 

Jantar Das 18h às 19h 

Ceia Das 20h às 21h 

 
Observações: 

 Os horários deverão ser ajustados de acordo com a necessidade das 

operações e condições especiais do CONTRATANTE; 

 Tolerância máxima para atrasos: 15 minutos, a partir dos horários indicados; 

 Tolerância máxima para entregas antes do horário padronizado: 15 minutos, a 

partir dos horários indicados; 

 

 

6. DAS SOLICITAÇÕES DAS REFEIÇÕES 

6.1 Todas as solicitações provenientes da UPA devem estar assinadas pelo 

enfermeiro responsável, encaminhadas por fax ou e-mail para a CONTRATADA; 

 Desjejum– até as 06h00 do dia vigente; 

 Almoço e Merenda – até as 09h00 do mesmo dia; 

 Jantar e Ceia – até as 15h00 do mesmo dia; 

 

 

7. DO TRANSPORTE  

7.1. Deve ser prevista pela CONTRATADA a disponibilização de transporte 

suplementar para adequação dos serviços que o CONTRATANTE julgar necessário; 
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7.2. Os veículos de transporte de gêneros não perecíveis e perecíveis deveram seguir 

os preceitos abaixo: 

a) O transporte deverá ser por meio de veículos apropriados, seguindo todos os 

preceitos estabelecidos na legislação vigente e identificados que estão a serviço da 

CONTRATADA; 

b) Deverão ser isotérmicos e constituídos de material liso, atóxico e impermeável; 

c) Deverão possuir estrados modulares (pallets) plásticos, antiderrapante, em cor 

clara, que possibilite a retirada para higienização; 

d) Deverão ser mantidos sob bom estado de conservação e higiene diária, de forma 

a assegurar sua limpeza e desinfecção; 

e) A cabine do condutor deverá ser isolada da área que transporta alimentos. 

7.3. A CONTRATADA deverá dispor de veículos e funcionários necessários a fim de 

transportar os gêneros para a unidade de pronto atendimento com a responsabilidade 

de abastecer, cumprindo rigorosamente os horários estabelecidos e assegurando as 

condições de consumo e qualidade das refeições; 

7.4. Para o devido acondicionamento e distribuição, as refeições da unidade de pronto 

atendimento deverão estar embaladas individualmente, em embalagens descartáveis 

com três divisões e capacidade aproximada de 890 ml e dimensões externas de 

265x190x47mm. 

7.5. Deverão ser disponibilizadas quatro garrafas térmicas na unidade de pronto de 

atendimento para armazenarem as bebidas quentes que serão preparadas e servidas 

no desjejum, merenda e/ou ceia; 

7.6. Os funcionários que trabalham no transporte dos gêneros alimentícios deverão 

apresentar crachá com identificação e logotipo da empresa, manter barbas e bigodes 

raspados diariamente, fazer uso de toucas (mesmo quando da utilização de bonés), 

utilizar uniformes apropriados, limpos e trocados diariamente, e sapatos fechados e 

limpos. Os profissionais devem estar treinados para o manuseio adequado das 

refeições e possuir sistema de comunicação por rádio, telefone celular ou outro meio 

de comunicação à distância, devendo ser disponibilizado o mesmo meio de 

comunicação aos representantes do CONTRATANTE; 

7.7. Deverá ser previsto pela CONTRATADA, a coleta de amostra de preparações/dia 

e análise microbiológica (se necessário), e controle da temperatura, sem ônus ao 

CONTRATANTE; 
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7.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar termômetro para unidade de pronto 

atendimento para viabilizar o controle da temperatura das refeições preparadas bem 

como garantir a manutenção e/ou substituição do equipamento quando necessário. 

 

8. DAS REGRAS GERAIS DO CARDÁPIO 

8.1. Todos os cardápios deverão ser elaborados mensalmente pela CONTRATADA 

por tipo de dietas e apresentados ao CONTRATANTE para aprovação em tempo hábil 

para qualquer alteração que se faça necessária; 

8.2. Para a elaboração do cardápio diário, deverá ser observada a relação de gêneros 

e produtos alimentícios padronizados, com os respectivos consumos per capta e 

frequência de utilização, atendendo às necessidades energéticas diárias requeridas de 

acordo com a idade, atividade e injúria do indivíduo, segundo a “Recommended 

Dietary Allowances” (RDA, 1989), com observância nas Leis de Escudero (Qualidade, 

Quantidade, Adequação e Harmonia); 

8.3. Na elaboração de cardápios deverão ser considerados: 

a) Fatores sensoriais como textura, sabor, cor e odor que normalmente 

condicionam a aceitação; 

b) Safra do alimento; 

c) Adequação ao clima e estação do ano em que a refeição será servida; 

d) Digestibilidade dos alimentos; 

e) Condição clínica e restrições de cada paciente; 

f) Incidência e variedade de preparações; 

g) Aceitabilidade dos usuários: a preparação deverá ser excluída do cardápio 

quando detectada aceitação abaixo de 75% por parte dos usuários, por meio de 

avaliação, ou quando o índice de reclamações for alto mediante avaliação do 

CONTRATANTE. A preparação deverá ser mantida no cardápio somente nos casos 

em que o CONTRATANTE considerar pertinente. 

8.4. Para o atendimento das necessidades nutricionais diárias recomendadas, deverão 

ser organizados cardápios variados e deverá haver flexibilidade no planejamento do 

cardápio, para inserção de novas receitas; 

8.5. Os cardápios deverão apresentar preparações variadas, equilibradas e de ótima 

aparência, proporcionando um aporte calórico adequado e uma boa aceitação por 

parte dos pacientes, acompanhantes e funcionários autorizados, avaliada através da 

pesquisa de satisfação aplicada pelo CONTRATANTE; 
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8.6. Todos os cardápios deverão ser apresentados completos ao CONTRATANTE por 

escrito, com receituários disponíveis para consulta quando o CONTRATANTE julgar 

necessário, podendo o CONTRATANTE alterar o cardápio apresentado, mantendo os 

padrões estabelecidos; 

8.7. Ao CONTRATANTE, reserva-se o direito de alterar o cardápio apresentado, 

sempre que julgar conveniente devido à aceitação por parte dos comensais, devendo 

esta alteração ocorrer antes da aprovação. Os cardápios aprovados somente poderão 

ser alterados por qualquer uma das partes com solicitação de aprovação e 

justificativas documentadas formalmente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

anteriores ao preparo da refeição, salvo os casos emergenciais e se relativos a itens 

de hortifrutigranjeiros; 

8.8. A fim de padronizar a elaboração dos cardápios, a CONTRATADA deverá 

apresentar, no prazo máximo de 30 dias corridos após o início da prestação do 

serviço, os documentos abaixo para ajuste e validação pelo CONTRATANTE: 

a) Receituário padrão contendo a padronização de todas as preparações propostas 

nos cardápios elaborados; 

b) Lista de substituições de acordo com a composição do cardápio, a fim de 

proporcionar variedade das preparações. 

8.9. Deverão ser apresentados os cardápios detalhados para dieta geral e listagem de 

preparações disponíveis para as demais dietas, inclusive sopas, saladas, sucos e 

sobremesas; 

8.10. O cardápio das refeições de pacientes (desjejum, almoço, merenda, jantar e 

ceia) deverá ser elaborado conforme necessidades do CONTRATANTE. Na 

elaboração destes cardápios, deverão ser considerados características dos pacientes, 

possibilitando, dessa forma, atendimento adequado; 

8.11. Sempre que houver a necessidade de opção/substituição para os principais itens 

das dietas para pacientes (prescrição dietética), estas deverão ser solicitadas pelo 

CONTRATANTE com antecedência suficiente para sua viabilização pela 

CONTRATADA. O prazo será previamente acordado entre as partes; 

8.12. Os cardápios das dietas destinadas aos pacientes devem seguir as prescrições 

dietoterápicas, ou padronização descrita no presente Termo de Referência, sempre 

ajustados às necessidades requeridas pelo paciente e sua condição clínica, e devem 

passar por aprovação do Serviço de Nutrição do CONTRATANTE; 
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8.13. Os cardápios das dietas branda e pastosa deverão prever o mesmo tipo de 

preparação ou alimento da dieta geral, substituindo apenas os alimentos 

contraindicados ou modificando a forma de preparo, consistência e/ou textura; 

8.14. Deve-se ressaltar a importância da apresentação de todas as preparações 

servidas, aplicando técnicas de Gastronomia Hospitalar como forma de estímulo à 

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

estado nutricional dos pacientes; 

8.15. As dietas encontram-se discriminadas no Anexo A – Dos Tipos de Dietas. 

 

 

9. DESCARTÁVEIS 

Todas as dietas deverão estar compostas com os seguintes descartáveis abaixo: 

REFEIÇÃO COMPONENTES 

Desjejum 

Merenda 

 Ceia 

- Copo descartável com tampa e capacidade de 180 ml,  

- Embalagem para pão/biscoito em sachê 

- Guardanapo em papel branco não reciclado  

- Colher de sobremesa e faca descartável embalada em saco plástico 

para talher 

- Embalagem descartável com tampa transparente de 100ml para frutas 

ou filme plástico atóxico para embalar frutas inteiras 

- Mexedor descartável para acompanhar os sachês de açúcar e 

adoçante 

- Embalagem descartável com tampa transparente de 

aproximadamente 180ml para mingau 
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Almoço 

Jantar 

- Copo descartável com tampa e capacidade de 180ml  

- Guardanapo em papel branco não reciclado  

- Garfo, faca e colher de sobremesa descartável embalados em saco 

plástico para talher 

- Embalagem descartável com tampa transparente com capacidade de 

350ml para salada. 

- Embalagem descartável e isotérmica com três divisórias, tampa 

transparente e capacidade aproximada de 890ml (nas situações em 

que sejam indicadas apenas o uso de descartáveis). 

- Embalagem descartável com tampa transparente com capacidade de 

100ml para sobremesa (quando porcionadas) ou filme plástico atóxico 

para embalar frutas inteiras 

- Mexedor descartável para acompanhar os sachês de açúcar e 

adoçante 

* Quando servido sopa: enviar embalagem descartável com tampa 

transparente e capacidade de 500ml, colher de sopa descartável 

embalada em saco plástico para talher 

Observações: A CONTRATADA deverá garantir que: 

a) Todas as embalagens descartáveis sejam analisadas previamente e aprovadas pelo 

CONTRATANTE; 

b) As dietas venham acompanhadas de canudos retráteis sempre que solicitado pelo 

CONTRATANTE, sem onerar os custos; 

c) As refeições devem ser distribuídas em bandejas de material resistente a altas 

temperaturas e produtos químicos (para evitar torções e deformações), separadas 

por cor, conforme descrito pelo CONTRATANTE e forradas com fundo de bandeja; 

d) Seja previsto e providenciado o fornecimento de refil descartável interno com 4 

divisões (para arroz, feijão, carne e guarnição, de forma que não se misturem), 

adequado à bandeja isotérmica em uso, em volume que atenda plenamente ao 

quantitativo de refeições e oscilações de demanda e recipientes descartáveis com 

tampa transparente para os itens complementares, como salada e sobremesa. Os 

recipientes deverão ser perfeitamente acopláveis às bandejas isotérmicas e 

compatíveis com o per capta estabelecido. As bandejas deverão ser compatíveis 

com as dimensões dos carros de transporte de refeições disponibilizados pelo 

CONTRATANTE; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

10 
 

e) Os talheres descartáveis deveram ser embalados com guardanapos absorventes 

tipo 06x23 cm, embalados individualmente em embalagem plástica atóxica, 

acompanhando cada refeição porcionada; 

f) Sejam providenciados guardanapos descartáveis absorventes, tipo 06x23cm, 

embalados individualmente em embalagem plástica atóxica, acompanhando cada 

refeição porcionada; 

g) Copos plásticos descartáveis tenham capacidade para 180ml com tampa, que 

atendam às características mínimas definidas na NBR 14.865 para líquidos frios ou 

refrigerados, sucos, vitaminas, iogurte etc., sendo facultado o uso de produtos 

industrializados em porções individuais de 200ml, tetra pack com canudo, 

acompanhados de copos descartáveis, desde que compatíveis com as dietas e 

previamente aprovados pelo SND. Para líquidos quentes, dependendo da qualidade 

do copo plástico descartável ou quando a equipe técnica do CONTRATANTE julgar 

necessário, poderá ser utilizado duas unidades sem onerar custos; 

h) Todos os demais recipientes, utensílios e descartáveis necessários ao serviço 

(puncionado) sejam providenciados; 

i) Sejam disponibilizados talheres descartáveis de boa qualidade, tipo exportação, 

resistente e que não quebre durante sua utilização ou ofereçam riscos aos 

pacientes, conforme aprovação do CONTRATANTE; 

j) A fruta seja higienizada e devidamente embalada em fita filme ou em embalagem 

plástica selada. Gelatinas, pudins e outros doces cremosos deverão ser 

acondicionados em recipientes descartáveis com tampa, com capacidade mínima 

de 100ml. Todos os itens devem estar etiquetados de acordo com legislação 

vigente; 

k) As saladas sejam acondicionadas em embalagem descartável com tampa 

transparente com capacidade para 350ml. Em nenhuma hipótese as preparações 

serão porcionadas diretamente nas bandejas isotérmicas; 

l) Sejam providenciados mexedores descartáveis de boa qualidade para acompanhar 

os sachês de açúcar e adoçante; 

m) O abastecimento de insumos das Unidades de Alimentação e Nutrição ocorram 

regularmente, de acordo com cronograma pré-estabelecido, para que não haja falta 

de materiais entre uma entrega e outra; 

n) Sejam disponibilizados descartáveis em quantidade suficiente para atender a todos 

os usuários durante todo o horário de funcionamento. 
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10. DAS CONDIÇÕES PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS DIETAS 

a) O processo de produção e porcionamento das dietas e fórmulas infantis deverá ser 

realizado por funcionários da CONTRATADA, mediante solicitação da UPA; 

b) O processo de transporte e distribuição será realizado pela CONTRATADA, de 

acordo com os horários previamente estabelecidos, seguindo todos os preceitos 

estabelecidos nas legislações vigentes; 

c) Fica sob responsabilidade da CONTRATADA, a aquisição dos utensílios 

necessários para a distribuição das dietas na Unidade de Pronto Atendimento (saco 

plástico cristal, caixas térmicas, gelos reutilizáveis rígidos, dentre outros), assim como 

descartáveis, insumos de higiene e limpeza e outros materiais necessários; 

d) O Mapa de Dietas deverá ser elaborado pelo CONTRATANTE e preenchido pela 

equipe de enfermagem diariamente, contendo as seguintes informações: leito, nome e 

sobrenome dos pacientes, dieta prescrita e outras condutas dietéticas individualizadas 

definidas pelo CONTRATANTE; 

e) A prescrição dietética e a avaliação nutricional dos pacientes são de 

responsabilidade do CONTRATANTE. 

 

10.1. Controle Microbiológico 

a) É de responsabilidade da CONTRATADA, executar e manter o controle de 

qualidade em todas as etapas de processamento dos alimentos fornecidos a 

pacientes, através do método “APCC” (Análise dos Pontos Críticos de Controle); 

b) A CONTRATADA deverá coletar diariamente amostras de todas as preparações 

fornecidas. Os alimentos devem ser colhidos 2 (duas) horas após o início da 

distribuição e deverão ser devidamente identificados e armazenados em temperaturas 

adequadas por 72 (setenta e duas) horas, obedecendo aos critérios técnicos 

adequados para coleta e transporte das amostras, de acordo com a legislação 

sanitária vigente. É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de 

embalagens adequadas para o armazenamento das amostras; 

b.2) Encaminhar quando houver necessidade ou mediante a solicitação do 

CONTRATANTE, amostras de alimentos ou preparações servidas de todos os itens 

que compõem o cardápio das refeições acondicionadas em embalagem descartável 

individual, referente a um dia do consumo, para análise laboratorial; 

b.3) Encaminhar quando houver necessidade ou mediante a solicitação do 

CONTRATANTE da amostra de água potável dos pontos utilizados para preparo de 

refeições e fórmulas infantis/nutrição enteral, conforme legislações vigentes. Estas 
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amostras devem ser coletadas pela CONTRATADA e os exames deverão ser 

realizados às suas expensas, em laboratório oficial ou credenciado. Os resultados 

deverão ser apresentados ao CONTRATANTE, para avaliação e controle da qualidade 

da alimentação fornecida; 

c) Nos casos de suspeita de alimento deteriorado ou toxinfecções, as amostras dos 

alimentos suspeitos deverão ser armazenadas na unidade até que a Vigilância 

Sanitária do Município as retire para análise microbiológica ou de acordo com a 

solicitação do CONTRATANTE, conforme legislação sanitária vigente; 

c.1) Poderá, a critério do CONTRATANTE e/ou para identificar o diagnóstico de 

possíveis surtos de toxinfecção alimentar, bem como para monitoramento de medidas 

corretivas em pontos críticos de controle, serem solicitados à CONTRATADA, laudo 

bromatológico constando: análises microbiológicas, físico-químicas, sensoriais, 

macroscópicas e microscópicas dos alimentos prontos e/ou matérias primas. Para 

tanto, deve ser coletada amostra de todos os alimentos servidos, cujos quantitativos e 

técnica de coleta devem atender a legislação vigente; 

c.2) Poderá ainda ser solicitada análise microbiológica de equipamentos, utensílios 

e/ou manipuladores. As análises deverão ser realizadas em laboratórios oficiais ou 

credenciados, correndo todas as despesas por conta da CONTRATADA. Os 

resultados deverão ser encaminhados à equipe técnica do CONTRATANTE, 

responsável pela gestão do CONTRATO. 

d) A emissão do laudo analítico das análises microbiológicas deverá atender a 

legislação vigente. No caso de abreviaturas, deverão apresentar os respectivos 

significados no laudo e serem apresentados em papel timbrado do laboratório e 

assinado pelo Responsável Técnico com a indicação do número do Registro no 

Conselho responsável. 

 

 

11. DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

a) Cumprir as posturas do Município e as disposições legais, Estaduais e Federais que 

se relacionem com a prestação de serviços, objeto do CONTRATO; 

b) A CONTRATADA é integralmente responsável pelo serviço a ser prestado nos 

termos da legislação vigente e conforme normas deste CONTRATO, ressaltando-se 

que a operação envolve desde as atividades de seleção de fornecedores, aquisição e 

escolha dos insumos e gêneros alimentícios até o preparo, porcionamento, transporte 

das refeições e distribuição das refeições aos pacientes, funcionários e 
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acompanhantes, durante todo o tempo de distribuição, inclusive nos locais que 

recebem a refeição transportada; 

c) Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e 

qualificação na fase da licitação; 

d) Entregar ao CONTRATANTE, de acordo com a periodicidade de cada documento, 

cópias e atualizações de documentos pertinentes à execução deste CONTRATO; 

e) Indicar Responsável Técnico, acompanhado do correspondente registro no 

Conselho Regional de Nutrição, com comprovação de que o mesmo integra o quadro 

permanente da CONTRATADA; 

f) Designar, por escrito, no ato de recebimento da autorização de serviços, preposto 

para tomar as decisões compatíveis com os compromissos assumidos e com poderes 

para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do CONTRATO; 

g) A operacionalização e distribuição das dietas deverão ser supervisionadas pelo 

responsável técnico da CONTRATADA, de maneira a observar sua apresentação, 

aceitação, porcionamento e temperatura, para garantia do cumprimento das 

prescrições dietéticas e, caso seja necessário, realizar alterações ou adaptações que 

se façam necessárias, visando o atendimento adequado e satisfatório, em comum 

acordo com o CONTRATANTE; 

h) Responsabilizar-se e responder pelos atos de seus funcionários diante do 

CONTRATANTE e de terceiros, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus que 

porventura possa gerar; 

i) Manter os seus empregados dentro do padrão de higiene recomendado pela 

legislação vigente, adotando processos de educação e orientação de postura 

adequados às funções exercidas; 

j) Responsabilizar-se pela qualidade dos alimentos fornecidos, inclusive perante as 

autoridades sanitárias competentes, suspendendo o consumo e substituindo por 

outros sempre que houver suspeita de deterioração ou contaminação dos alimentos in 

natura ou preparados, providenciando, de imediato, o encaminhamento para análise 

microbiológica. 

k) Observar os horários estabelecidos neste CONTRATO para fornecimento de 

refeições, fórmulas e complementos aos pacientes; 

l) Executar o preparo das refeições em todas as etapas, observando as técnicas 

culinárias recomendadas, nos padrões de higiene e segurança e no que couber a 

Portaria CVS nº 5/13; 
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m) Transportar as refeições de acordo com as normas sanitárias vigentes da Portaria 

CVS nº 5/13 e CVS nº 15/91, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São 

Paulo; 

n) Encaminhar a medição dos serviços prestados para aprovação do CONTRATANTE; 

o) Re-executar serviços sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quando 

estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis aos mesmos, ou 

quando não atenderem ao padrão de qualidade exigido; 

p) A CONTRATADA reconhece que é a única e exclusiva responsável civil e criminal 

por danos ou prejuízos que vier a causar ao CONTRATANTE, propriedade ou pessoa 

de terceiros, em decorrência da execução do objeto, ou danos advindos de qualquer 

comportamento de seus empregados em serviço, correndo as suas expensas, sem 

quaisquer ônus para o CONTRATANTE, ressarcimento ou indenizações que tais 

danos ou prejuízos possam causar; 

q) Responsabilizar-se única, integral e exclusivamente pelo bom estado e boa 

qualidade dos alimentos e refeições servidas, respondendo perante a administração 

do CONTRATANTE, inclusive órgão do poder público, por ocorrência de qualquer 

alimento, condimento e/ou ingredientes contaminados, deteriorados ou de qualquer 

forma incorreta e/ou inadequados para os fins previstos no presente CONTRATO. 

 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

a) Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução 

contratual; 

b) Conferir e aprovar a medição das refeições efetivamente fornecidas; 

c) Encaminhar para liberação de pagamento, as faturas aprovadas da prestação de 

serviços; 

d) Avaliar e fiscalizar a prestação de serviço do escopo deste CONTRATO; 

e) Comunicar por escrito a CONTRATADA sobre qualquer falha ou deficiência do 

serviço, exigindo a imediata correção. 

 

 

13. FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) Ao CONTRATANTE, por intermédio do gestor e/ou o fiscal, é assegurada a gestão 

e/ou fiscalização dos serviços, de forma a acompanhar e garantir o cumprimento da 

execução do escopo contratado cabendo: 
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a.1) Verificar o cumprimento dos horários estabelecidos, as quantidades de refeições e 

descartáveis previstos, a compatibilidade com o cardápio estabelecido, registrando 

eventuais ocorrências; 

a.2) Realizar a conferência diária do quantitativo de refeições fornecidas aos 

pacientes, funcionários e acompanhantes, mantendo o registro por tipo de refeição 

servida; 

a.3) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, 

efetuando avaliações periódicas através do monitoramento da execução do 

CONTRATO; e 

b) A fiscalização do CONTRATANTE terá, a qualquer tempo, acesso a todas as 

dependências dos serviços da CONTRATADA, podendo: 

b.1) Examinar a qualidade dos gêneros alimentícios, solicitando a substituição 

imediata de gêneros e/ou alimentos que apresentem condições impróprias ao 

consumo; 

b.2) Verificar as condições de higiene e de conservação das dependências, 

equipamentos, utensílios e veículos utilizados para o transporte dos gêneros; e 

b.3) A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exclui nem diminui a 

completa responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão 

à legislação vigente e às cláusulas contratuais. 
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ANEXO A 

TIPOS DAS DIETAS 

 

Das Regras Gerais:  

a) Devem ser utilizados temperos naturais em todas as preparações, para prover 

maior palatabilidade e, consequentemente, melhor aceitação por parte dos 

usuários, salvo restrições sinalizadas pela equipe técnica do CONTRATANTE. É 

proibida a utilização de temperos industrializados em qualquer tipo de 

preparação; 

b) O per capta das preparações pode variar conforme matéria-prima; 

c) As sobremesas devem alternar entre as opções permitidas para cada tipo de 

dieta, no almoço e no jantar, para evitar repetição; 

d)  O sabor das bebidas ofertadas (suco, chá etc.) deve alternar entre as refeições, 

para evitar repetição; 

e) O envio dos sachês de margarina, requeijão e geleia, quando permitidos, deve 

alternar para evitar repetição; 

f) Alternar os itens servidos para as refeições que preveem mais de uma opção de 

preparação ou produto, para evitar repetição. 

 

Principais tipos de dietas, modificadas quanto a consistência e quanto a propriedade: 

 

a) DIETA GERAL: destinada aos pacientes que não apresentam nenhum tipo de 

restrição ou alterações/dificuldades de mastigação e deglutição 

 Consistência: normal, e deverá se adequar, sempre que possível, aos hábitos 

alimentares da comunidade. 

 Características: normoglicídica, normolipídica e moderadamente 

hiperproteica. 

Exemplo de cardápio da Dieta Geral. 

REFEIÇÃO COMPOSIÇÃO 

Café da manhã 

- Leite integral (150ml) com café infusão (25ml) adoçado (6g) 

- Pão de hot dog (1 und. - 50g) com margarina (10g) 

- Fruta da época (1 porção - aprox. 90g) 

Almoço 
- Arroz (190g) 

- Feijão (80g) 
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- Prato principal (aprox. 90g): carne bovina, carne de frango, 

peixe (sem espinho) ou ovo preparados sem óleo 

- Guarnição (aprox. 75g): à base de legumes, vegetais 

folhosos ou massas 

- Salada (aprox. 40g): composta de 1 opção de legume e 1 

opção de vegetal folhoso, crus ou cozidos, acompanhada de 

tempero individual em sachê (vinagre, azeite e sal) 

- Sobremesa: fruta da época (1 porção – aprox. 100g) ou 

doce em geral (1 und.) 

- Suco natural (180ml) adoçado (6g)  

Merenda 

- Sobremesa: fruta da época (1 porção – aprox. 100g) ou 

doce em geral (1 und.) 

- Preparações à base de leite (ex.: leite integral (150ml) com 

café infusão (25ml) adoçado (6g) ou chocolate em pó (10g) ou 

iogurte em embalagem individual (180ml)) 

- Pães variados (1 und. - 50g), bolo em embalagem individual 

sem recheio (40g), biscoito em sachê tipo maisena ou água e sal 

ou torrada em sachê (2 sachês de 2 und.) com margarina (1 

sachê), requeijão (1 sachê) ou geléia (1 sachê) 

Jantar 

- Arroz (190g) 

- Feijão (80g) 

- Prato principal (aprox. 90g): carne bovina, carne de frango, 

peixe (sem espinho) ou ovo preparados sem óleo 

- Guarnição (70g): sopa 

- Salada (aprox. 40g): composta de 1 opção de legume e 1 

opção de vegetal folhoso, crus ou cozidos, acompanhada de 

tempero individual em sachê (molho italiano, vinagre, azeite e 

sal) 

- Sobremesa: fruta da época (1 porção – aprox. 100g) ou 

doce em geral (1 und.) 

- Suco natural (180ml) adoçado (6g) 

Ceia 

    -  Chá mate ou de ervas (180ml) adoçado (10g) 

- Leite integral (200ml) com chocolate em pó (10g) (somente 

para pacientes da Pediatria) 

- Biscoito em sachê tipo maisena ou água e sal, cream 

cracker ou torrada em sachê (2 sachês com 2 unid.) 
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b) DIETA BRANDA: destinada aos pacientes com dificuldades na mastigação, 

deglutição e/ou digestão, onde há a necessidade de abrandar os alimentos para 

melhor aceitação. Usada também como dieta de transição para a dieta geral. 

 Consistência: alimentos macios picados ou moídos, devendo a celulose e os 

tecidos conectivos (fibras da carne) ser abrandados por cocção ou ação 

mecânica. 

 Características: normoglicídica, normolipídica e hiperproteica. 

 Restrições: Restringir alimentos que possam provocar distensão abdominal, 

alimentos crus (exceto aqueles com textura macia), grãos de consistência dura, 

preparações à base de frituras, doces concentrados, conservas, embutidos, 

especiarias e condimentos fortes. 

 

Exemplo de cardápio da Dieta Branda. 

REFEIÇÃO COMPOSIÇÃO 

Café da 

manhã 

- Leite integral (150ml) com café infusão (25ml) adoçado (6g) 

- Pão de leite (1 und. - 50g) com margarina (10g) 

- Fruta macia (1 porção – aprox. 90g) 

Almoço 

     - Arroz “papa” (150g) 

- Feijão (80g) 

- Prato principal cozido macio, moído ou desfiado (aprox. 90g): 

carne bovina, carne de frango, peixe (sem espinho) ou ovo 

preparados sem óleo. 

- Guarnição (aprox. 30g): purê de legume ou legume cozido, 

verduras cozidas ou refogadas 

- Salada (aprox. 40g): composta de 1 opção de legume e 1 

opção de vegetal folhoso, sempre cozidos, acompanhada de 

tempero individual em sachê (vinagre, azeite e sal) 

- Sobremesa: fruta cozida ou macia (1 porção – aprox. 90g) ou 

doce macio (1 und.) 

- Suco natural (180ml) adoçado (6g)  

Merenda 

- Preparações à base de leite (ex.: leite integral (150ml) com 

café infusão (25ml) adoçado (6g) ou chocolate em pó (10g) ou 

iogurte em embalagem individual (150ml)) 

- Pães macios variados (1 und. – 50g), bolo em embalagem 

individual (40g), ou biscoito em sachê tipo maisena ou água e sal 
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(2 sachês de 2 und.) com margarina (1 sachê), requeijão (1 

sachê) ou geléia (1 sachê) 

Jantar 

- Arroz “papa” (150g) 

- Feijão (80g) 

- Prato principal cozido macio, moído ou desfiado (aprox. 90g): 

carne bovina, carne de frango, peixe (sem espinho) ou ovo 

preparados sem óleo 

- Guarnição (70g): sopa 

- Salada (aprox. 40g): composta de 1 opção de legume e 1 

opção de vegetal folhoso, sempre cozidos, acompanhada de 

tempero individual em sachê (molho italiano, vinagre, azeite e sal) 

- Sobremesa: fruta cozida ou macia (1 porção – aprox. 90g) ou 

doce macio (1 und.) 

- Suco natural (180ml) adoçado (6g)  

Ceia 

- Chá mate ou de ervas (180ml) adoçado (6g) 

- Leite integral (180ml) com chocolate em pó (10g)  

- Biscoito em sachê tipo maisena ou água e sal (2 sachês com 

2 und.) 

 

 

c) DIETA PASTOSA: destinada aos pacientes com dificuldades de mastigação e 

deglutição, alterações gastrointestinais e para casos neurológicos. 

 Consistência: alimentos abrandados por cocção, apresentando grau máximo de 

subdivisão e cocção, em consistência pastosa. 

 Características: normoglicídica, normolipídica e hiperproteica.  

 

Exemplo de cardápio da Dieta Pastosa. 

REFEIÇÃO COMPOSIÇÃO 

Café da manhã 

- Leite integral (150ml) com café infusão (25ml) adoçado (6g) 

- Pão de leite (1 und. – 50g) com margarina (10g) 

- Fruta macia (1 porção – aprox. 90g) 

Almoço 

- Arroz “papa” (150g) 

- Caldo de feijão (80g) 

- Prato principal moído ou desfiado (aprox. 90g): carne bovina ou 

carne de frango preparados sem óleo 

- Guarnição 1 (aprox. 30g): legume cozido/refogado, bem macio 
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- Guarnição 2 (aprox. 90g): purê de legume 

- Salada (aprox. 40g): composta de 2 tipos de legumes macios, 

sempre cozidos, acompanhada de tempero individual em sachê 

(molho italiano, vinagre, azeite e sal) 

- Sobremesa: fruta cozida ou macia sem casca e sem sementes 

(1 porção – aprox. 90g) ou pudim (1 und.) 

- Suco natural (180ml) adoçado (6g)  

Merenda 

- Preparações à base de leite (ex.: leite integral (150ml) com 

café infusão (25ml) adoçado (6g) ou chocolate em pó (10g) ou 

iogurte em embalagem individual (150ml)) 

- Pães macios variados (1 und. – 50g), bolo em embalagem 

individual sem recheio (40g).  

Jantar 

- Arroz “papa” (150g) 

- Caldo de feijão (80g) 

- Prato principal (moído ou desfiado) (aprox. 90g): carne bovina 

ou carne de frango preparados sem óleo 

- Guarnição 1 (aprox. 70g): sopa 

- Guarnição 2 (aprox. 90g): purê de legume 

- Salada (aprox. 40g): composta de 2 tipos de legumes macios, 

sempre cozidos, acompanhada de tempero individual em sachê  

( vinagre, azeite e sal) 

- Sobremesa: fruta cozida ou macia sem casca e sem sementes 

(1 porção – aprox. 90g) ou pudim (1 und.) 

- Suco natural (180ml) adoçado (6g)  

Ceia 

- Chá mate ou de ervas (180ml) adoçado (6g) 

- Leite integral (180ml) com chocolate em pó (10g) 

- Biscoito em sachê tipo maisena ou água e sal (2 sachês com 2 

und.) 

 

 Grupo de alimentos não recomendados para a Dieta Pastosa. 

GRUPO DE ALIMENTOS NÃO RECOMENDADOS 

Pães, Cereais, Arroz e Massas 

Pães e biscoitos integrais ou de consistência 

dura, torradas 

Arroz e massas integrais 

Hortaliças 
Legumes que não estejam bem cozidos e 

verduras 
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Frutas 
Frutas secas ou inteiras ou que não estejam 

em consistência macia 

Leite, Iogurte e Queijo 
Queijos em pedaços 

Carnes, Aves, Peixes e Ovos 
Carnes, aves ou peixes em pedaços 

Ovos fritos 

Gorduras e Açúcares  Todas que contenham grumos ou pedaços 

 

 

d) DIETA LEVE: destinada aos pacientes com dificuldades parciais na 

mastigação e deglutição, doenças da cavidade oral, faringe, esôfago e trato 

gastrointestinal (TGI), em alguns pré e pós-operatório, preparo de alguns exames, 

infecções e doenças febris. Tem por finalidade o repouso do TGI. Dieta de transição 

para a dieta branda e geral 

 Consistência: alimentos na forma líquida, semi-líquida e pastosa, de fácil 

mastigação, deglutição e digestão. Fibras alimentares e tecidos conectivos são 

abrandados por cocção e subdivisão. 

 Características: normoglicídica, normoproteica e normolipídica. 

 Restrições: preparações à base de frituras, cascas, alimentos duros e ricos em 

celulose, conservas, embutidos, especiarias e condimentos fortes 

 

Exemplo de cardápio da Dieta Leve. 

REFEIÇÃO COMPOSIÇÃO 

Café da manhã 

- Leite integral (150ml) com café infusão (25ml)  adoçado (6g) 

- Pão de leite (1 und. – 50g) com margarina (10g) 

- Fruta cozida, macia ou purê (1 porção – aprox. 90g)  

Almoço/ Jantar 

- Sopa em pedaço (350ml): contendo 3 tipos de legumes, 1 

folhosa e 1 alimento protéico, enriquecida com cereal/tubérculo 

ou leguminosa 

- Sobremesa: fruta cozida, macia ou purê (1 porção – aprox. 

90g), gelatina (90g) ou doce cremoso tipo pudim/flan (100ml) 

- Suco natural (180ml) adoçado (6g)  

Merenda 
- Preparações à base de leite (ex.: leite integral (150ml) com 

café infusão (25ml) adoçado (6g) ou chocolate em pó (15g) ou 
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iogurte em embalagem individual (180ml)) 

- Pães macios variados (1 und. – 50g), bolo em embalagem 

individual (40g) ou biscoito em sachê tipo maisena ou água e sal 

(2 sachês de 2 und.) com margarina (1 sachê), requeijão (1 

sachê) ou geléia (1 sachê) 

Ceia 

- Chá mate ou de ervas (180ml) adoçado (6g) 

- Leite integral (180ml) com chocolate em pó (10g)  

- Biscoito em sachê tipo maisena ou água e sal, cram 

cracker(2 sachês com 2 und.) 

 

Observações: 

Sopa em pedaços deve conter: carne ou frango, três tipos de legumes, um tipo de 

verdura, um tipo de feculento (batata, mandioca, cará, inhame etc.), um tipo de cereal 

(arroz, macarrão, fubá, aveia etc.) ou um tipo de leguminosa (ervilha, lentilha, feijão 

branco, grão de bico, feijão etc.). Deve ser preparada utilizando uma quantidade 

mínima de óleo, cebola, tomate e cheiro verde. 

 

 

e) DIETA HIPOGLÍCIDICA: destinada aos pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 e 2. 

Visa o controle e a manutenção da glicemia.  

 Consistência: segue o padrão estabelecido nas dietas de rotina, acrescida de 

alimentos ricos em fibras. 

 Características: levemente hipoglicídica, hiperproteica e normolipídica. 

 Restrições: preparações à base de frituras, açúcares, doces, conservas, 

embutidos especiarias e condimentos fortes. 

Observações:  

O cardápio de dietas para diabéticos deverá ser o mesmo da dieta geral, de igual 

consistência, utilizando os mesmos ingredientes e forma de preparo, havendo apenas 

restrições ao açúcar das preparações líquidas que deverá ser substituído por adoçante 

artificial em sachê e das sobremesas doces que deverão ser substituídas por frutas da 

época ou preparações doces com adoçante para uso culinário. Atenção às 

quantidades das porções. Evitar excesso de tubérculos (ex.: batata, mandioca etc.) ou 

legumes de alto índice glicêmico (ex.: beterraba, cenoura etc.). Para as gestantes e 

crianças diabéticas disponibilizar adoçante natural à base de sucralose ou stevia sem 

onerar custos ao CONTRATANTE. 
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Exemplo de cardápio da Dieta hipoglidica. 

REFEIÇÃO COMPOSIÇÃO 

Café da manhã 

- Leite desnatado (150ml) com café infusão (25ml) com adoçante 

- Pão de forma (opção: integral) (1 und – 50g) com margarina 

(10g) 

- Fruta da época (1 porção – aprox. 90g) 

Almoço 

- Arroz (opção: integral) (80g) 

- Feijão (45g) 

- Prato principal (aprox. 80g): carne bovina, carne de frango, 

peixe (sem espinho) ou ovo preparados sem óleo 

- Guarnição (aprox. 80g): à base de legumes ou vegetais folhosos 

- Salada (aprox. 100g): composta de 1 opção de legume e 1 

opção de vegetal folhoso, crus e cozidos, acompanhada de 

tempero individual em sachê (molho italiano, vinagre, azeite e sal) 

- Sobremesa: fruta da época (1 porção – aprox. 70g) ou doce diet 

(1 und.) 

- Suco de fruta natural (180ml) com adoçante  

Merenda 

- Preparações à base de leite (ex.: leite desnatado (150ml) com 

café infusão (25ml) com adoçante ou chocolate dietético em pó 

(15g) ou iogurte dietético em embalagem individual (170ml)) 

- Pão francês (opção: integral) (1 und. – 50g) ou biscoito cream 

cracker integral em sachê (3 sachês de 2 und.) com margarina (1 

sachê), requeijão (1 sachê) ou geléia dietética (1 sachê) 

Jantar 

- Arroz (opção: integral) (80g) 

- Feijão (45g) 

- Prato principal (aprox. 80g): carne bovina, carne de frango, 

peixe (sem espinho) ou ovo preparados sem óleo 

- Guarnição (70g): sopa 

- Salada (aprox. 100g): composta de 1 opção de legume e 1 

opção de vegetal folhoso, crus e cozidos, acompanhada de 

tempero individual em sachê (molho italiano, vinagre, azeite e sal) 

- Sobremesa: fruta da época (1 porção – aprox. 70g) ou doce diet 

(1 und) 

- Suco de fruta natural (150ml) com adoçante 

Ceia - Leite desnatado (180ml) com café infusão (25ml) com adoçante 
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- Leite desnatado (180ml) com chocolate dietético em pó (10g)  

- Biscoito integral em sachê (2 sachês com 2 und.) 

 

 

l) DIETA HIPOSSÓDICA: destinada aos pacientes com necessidade de controle do 

sódio, devido à hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, renal ou hepática e 

tratamento com cortisona. São prescritas também para prevenção e controle de 

edema, ascite e na restrição hídrica. 

 Consistência: segue o padrão das dietas de rotina, com isenção/redução do sal 

e alimentos industrializados nas preparações. 

 Características: Normoglicídica, normoproteica e normolipídica. 

 Restrições: preparações à base de frituras, doces concentrados, especiarias e 

condimentos fortes, carnes vermelhas com gordura aparente e vísceras, 

alimentos processados e industrializados (embutidos, conservas, enlatados, 

defumados e salgados de pacote). 

 

 Exemplo de cardápio da Dieta Hipossódica. 

REFEIÇÃO COMPOSIÇÃO 

Café da manhã 

- Leite integral (150ml) com café infusão (25ml) adoçado (6g) 

- Pão de leite (1 und. – 50g) com margarina sem sal (10g) 

- Fruta da época (1 porção – aprox. 90g) 

Almoço 

- Arroz sem sal (190g) 

- Feijão sem sal (80g) 

- Prato principal (aprox. 90g): carne bovina, carne de frango, 

peixe (sem espinho) ou ovo preparados sem óleo 

- Guarnição (aprox. 40g): à base de legumes, vegetais folhosos 

ou massas 

- Salada + ½ limão + 1 sachê de 1g de sal (aprox. 40g): composta 

de 1 opção de legume e 1 opção de vegetal folhoso, crus e 

cozidos, acompanhada de tempero individual em sachê (vinagre 

e azeite) 

- Sobremesa: fruta da época (1 porção – aprox. 90g) ou doce em 

geral (1 und.) 

- Suco natural (180ml) adoçado (6g)  

Merenda 
- Preparações à base de leite (ex.: leite integral (150ml) com café 

infusão (25ml) adoçado (6g) ou chocolate em pó (15g) ou iogurte 
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dietético em embalagem individual (150ml)) 

- Pão de leite (1 und. – 50g), bolo em embalagem individual sem 

recheio (40g) ou biscoito em sachê tipo maisena ou água (2 

sachês e cream cracker de 2 und.) com margarina sem sal (1 

sachê) ou geléia (1 sachê) 

Jantar 

- Arroz sem sal (190g) 

- Feijão sem sal (80g) 

- Prato principal (aprox. 90g): carne bovina, carne de frango, 

peixe (sem espinho) ou ovo preparados sem óleo 

- Guarnição (70g): sopa 

- Salada + ½ limão + 1 sachê de 1g de sal (aprox. 40g): composta 

de 1 opção de legume e 1 opção de vegetal folhoso, crus e 

cozidos, acompanhada de tempero individual em sachê (vinagre 

e azeite) 

- Sobremesa: fruta da época (1 porção – aprox. 90g) ou doce em 

geral (1 und.) 

- Suco natural (180ml) adoçado (6g)  

Ceia 

- Chá mate ou de ervas (180ml) adoçado (6g) 

- Leite integral (180ml) com chocolate em pó (10g)  

- Biscoito em sachê tipo maisena ou água (2 sachês com 2 und.) 

 

Observações: 

Fornecer ½ limão no almoço e no jantar para ajudar na aceitação da refeição; 

Quantidade de sódio diária permitida: 35mEq, distribuídos em 02g de sal (1 sachê 

de 1 grama no almoço + 1 sachê de 1 grama no jantar). 

 

 

 

DIETA PARA PEDIATRIA  

a) Crianças até 06 meses de vida: Na impossibilidade do leite materno, fórmula 

láctea infantil de partida (para primeiro semestre) ou fórmulas especiais para a idade 

(conforme patologia), sendo fracionada de 8 a 12 vezes/dia. Os volumes serão de 

acordo com a prescrição médica; 

 

b) Dieta Pediatria (Crianças de 06 a 12 meses de vida) 

Exemplo de cardápio da Dieta para Pediatria (Crianças de 06 a 12 meses). 
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REFEIÇÃO COMPOSIÇÃO 

Café da manhã 

/ Ceia 

- Na impossibilidade de Leite Materno, fórmula infantil de 

seguimento ou fórmula especial para a idade, conforme patologia, 

com volume de acordo com a prescrição médica 

Merenda 

- Na impossibilidade de Leite Materno, fórmula infantil de 

seguimento ou fórmula especial para a idade, conforme patologia, 

com volume de acordo com a prescrição médica 

- Papa de fruta em consistência de purê (100g) 

Almoço / Jantar 

- Sopa pastosa liquidificada (150 ml) 

- Papa de fruta em consistência de purê (50g) 

- Suco de fruta pasteurizado (embalagem 150ml) 

    

 Observações: 

Logo que inicia a alimentação complementar (fase de adaptação), poderá ser 

oferecido em substituição ao jantar, o Leite Materno ou fórmula infantil de 

seguimento ou fórmulas especiais para idade (conforme patologia), com volume de 

acordo com a prescrição médica; 

 

c) Dieta Pediatria (Crianças a partir de 12 meses) 

 
Exemplo de cardápio da Dieta para Pediatria (Crianças a partir de 12 meses). 

 

REFEIÇÃO COMPOSIÇÃO 

Café da manhã 

- Leite integral (200ml) puro ou com chocolate em pó (10g)  

- Pão de leite (1 und. - 50g) com margarina (10g) 

- Fruta da época (1 porção - aprox. 40g). 

Almoço 

- Arroz (85g) 

- Feijão (32g) 

- Prato principal (aprox. 40g): carne bovina, carne de frango, 

peixe (sem espinho) ou ovo preparados sem óleo 

- Guarnição (aprox. 30g): à base de legumes, vegetais folhosos 

ou massas 

- Salada (aprox. 30g): composta de 1 opção de legume e 1 

opção de vegetal folhoso, crus ou cozidos, acompanhada de 
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tempero individual em sachê (molho italiano, vinagre, azeite e 

sal) 

- Sobremesa: fruta da época (1 porção – aprox. 100g) ou doce 

em geral (1 und.) 

- Suco de fruta pasteurizado (embalagem 150ml) 

Merenda 

- Preparações à base de leite (ex.: leite integral (200ml) puro ou 

com chocolate em pó (10g) ou iogurte em embalagem individual 

(150ml)) 

- Pães variados (1 und. - 50g), bolo em embalagem individual 

(40g) ou biscoito em sachê tipo maisena ou água e sal (2 sachês 

de 2 und.) com margarina (1 sachê), requeijão (1 sachê) ou 

geléia (1 sachê) 

Jantar 

- Arroz (85g) 

- Feijão (32g) 

- Prato principal (aprox. 40g): carne bovina, carne de frango, 

peixe (sem espinho) ou ovo preparados sem óleo 

- Guarnição (30g): sopa 

- Salada (aprox. 30g): composta de 1 opção de legume e 1 

opção de vegetal folhoso, crus ou cozidos, acompanhada de 

tempero individual em sachê (molho italiano, vinagre, azeite e 

sal) 

- Sobremesa: fruta da época (1 porção – aprox. 50g) ou doce em 

geral (1 und.) 

- Suco de fruta pasteurizado (embalagem 150ml) 

Ceia 

- Leite integral (200ml) puro ou com chocolate em pó (10g) 

- Biscoito em sachê tipo maisena ou água e sal em sachê (2 

sachês com 2 unid.) 

 

Observações: 

O leite integral será fornecido pela CONTRATADA somente para as crianças que não 

estão em aleitamento materno ou em uso de fórmulas infantis de rotina ou especiais, 

ou conforme solicitação do CONTRATANTE. 

A partir de 12 meses de idade: A alimentação infantil não difere da alimentação do 

padrão do adulto, e devem seguir as especificações das dietas já descritas, mas 

reservam algumas particularidades, as quais devem ser respeitadas nas terapias 

nutricionais aplicadas. 
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IMPORTANTE: 

a) As papas de frutas deverão ser: encorpadas, cremosas, com composição variada e 

opção quanto aos resíduos – devem ser servidas em porção individual de 

aproximadamente 50g na própria embalagem, ainda lacrada. Esta embalagem deverá 

ser identificada com etiqueta indicando os dados do paciente. A aquisição desse item 

será feita pela CONTRATADA; 

b) O suco de frutas natural para lactentes deverá obedecer às técnicas apropriadas 

para alimentação infantil, utilizando as frutas, individualmente ou combinadas. A 

adição de adoçantes naturais somente ocorrerá mediante prescrição dietética e 

autorização do CONTRATANTE. A porção a ser servida deverá ser de no máximo 150 

ml; 
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ANEXO B 

 FREQUÊNCIA DE ALIMENTOS E ESPECIFICIDADES DO PREPARO 

 

Todas as dietas deverão seguir a composição estabelecida e o cardápio planejado, 

bem como seguir a frequência semanal ou mensal estabelecida abaixo, atendendo a 

todas as refeições de pacientes e colaboradores, inclusive considerando as escalas de 

plantões dos colaboradores; 

Incidência mensal de preparações referentes às refeições intermediárias (Desjejum, 

Merenda e Ceia). 

 

ALIMENTO 
DESJEJUM MERENDA CEIA 

Leite com café 30 13 
30 (apenas 

para diabéticos) 

Leite puro 
De acordo com 

preferência do 
paciente 

De acordo 
com preferência 

do paciente 

De acordo 
com preferência 

do paciente 
(apenas para 
diabéticos) 

Leite com chocolate 
em pó 

30 13 
30 (apenas 

para pediatria) 

Leite com farináceos 
ou mingau 

De acordo com prescrição da nutricionista ou médico 

Iogurte ou bebida 
láctea 

- 4 - 

Chá 30 30 30 

Suco de fruta 

De acordo com 
prescrição da 

nutricionista ou 
médico 

De acordo 
com prescrição 
da nutricionista 

ou médico 

De acordo 
com prescrição 
da nutricionista 

ou médico 

Pão forma  20 10 - 

Pão integral  
30 (opção para 
diabéticos) 

5 
30 (opção para 
diabéticos) 

Pão hot-dog  10 10 - 

Bisnaguinha  10 5 - 

Mini bolo individual 
sem recheio 

- 4 - 

Biscoito doce sem 
recheio 

30 (como 
opção) 

5 15 

Biscoito água ou 
cream-cracker 

30 (como 
opção) 

5 15 

Biscoito Integral 
30 (opção para 
diabéticos) 

30 (opção para 
diabéticos) 

30 (opção para 
diabéticos) 

Requeijão 5 15 - 

Margarina 20 - 30 

Geleia  5 15 - 

Fruta 30 - - 

Gelatina 30(dietas líquidas) - - 
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Incidência mensal de preparações referentes ao Almoço e Jantar. 

 

INCIDÊNCIA MENSAL DE SALADAS – ALMOÇO E JANTAR 

SALADAS Nª  

Folhas (almeirão, escarola, agrião, catalonha, rúcula etc.) 15 

Alface (crespa, americana, lisa, mimosa etc.) 12 

Leguminosas (soja, lentilha, grão de bico, feijão branco, feijão 
fradinho etc.) 

4 (semanal) 

Legumes crus 4 (semanal) 

Legumes cozidos 8 

Elaboradas (brócolis, ovos, macarrão, tabule, couve flor, moyashi 
etc.) 

4 (semanal) 

Tomate (como salada principal) 8 

Molhos para saladas em sachês: tipos italiano e azeite e vinagre 
(sem sal) 

31 

PRATO PRINCIPAL 

Aves 12 

Carne bovina 12 

Peixes  4 (semanal) 

Assados (quibes, torta Madalena, panqueca de frango ou carne, 
etc.) 

4 (semanal) 

Almôndegas 
2 (1x 

quinzena) 

Omelete (forno, legumes, frios, queijo, tomate com cebola e salsa 
etc.) 

2 (1x 
quinzena) 

 ARROZ / FEIJÃO 

Arroz branco 30 

Arroz à grega, arroz verde (brócolis com espinafre), risoto de 
frango, arroz de forno, arroz colorido (cenoura, milho, vagem, cebola, 
tomate, salsa) 

4 

Feijão carioca 30 

GUARNIÇÃO 

Hortaliças cozidas (legumes, folhosos, frutos) 12 

Crucíferas (couve flor e brócolis) 2 

Batata sautté, portuguesa, gratinada etc. 4 

Tortas 4 

Farofas 2 

Cremes (milho, espinafre etc.) - (no mês que não servir, substituir 
por massa seca) 

1 

Virado de hortaliças (couve, vagem, escarola, abobrinha entre 
outras) 

4 

Massa seca (penne, parafuso, espaguete, rigatoni, caracolino, 
gravatinha etc.) 

4 

Massa Fresca (nhoque, conchilione, rondele, lasanha, canelone 
etc.) 

Em datas 
comemorativas 

SOBREMESAS 

Banana Nanica/ Prata  12 

Laranja Pêra/ Bahia/ Lima/ Seleta)  8 

Maçã Gala/ Fuji  12 

Caqui Rama forte/ Fuyu/ Giombo  8  
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Goiaba  8  

Manga  8  

Melancia  8  

Abacate  4  

Abacaxi Pérola/ Havaí  8  

Tangerina Ponkan/ Carioquinha/ Murcote 8  

Melão  8  

Mamão formosa/ Papaia 8  

Salada de fruta 4 

Outras (uva Itália, uva rubi, nectarina, pêssego, pêra, figo, manga, 
ameixa, kiwi etc.) - em datas comemorativas 

1 

OBS: As frutas deverão ser oferecidas priorizando o período correspondente à safra de 
cada tipo. As frutas de safra, se necessário, deverão ser substituídas por outra fruta de 
safra. Se por alguma interferência (climática, por exemplo) não houver oferta de frutas de 
safra em determinado mês/período, deverá ser substituída por outras. A fruta do desjejum 
não deverá coincidir com a fruta servida na sobremesa do mesmo dia.  

DOCES 

Barra de frutas - pesando em média 22g 2 

Gelatinas - em embalagem descartável de 100ml com tampa 4 

Compotas (doce de abóbora com coco, mamão, goiaba, pêssego, 
banana caramelada) - em embalagem descartável de 100ml com 
tampa 

2 

Pudim com leite na composição (coco, chocolate, morango, 
baunilha, flan) sempre com caldas, pavê - em embalagem descartável 
de 100ml com tampa 

2 

Pão de mel/ tablete chocolate/ doces individuais (embalados 
individualmente) - pesando em média 30g 

2 

Bolos (chocolate, laranja, cenoura, limão, maracujá, maçã, fubá 
entre outros) embalados individualmente - pesando em média de 40 a 
50g 

2 

 

 

DO PESO MÍNIMO DAS PORÇÕES SERVIDAS NAS DIVERSAS REFEIÇÕES 

1 As refeições dos pacientes deverão ser porcionadas de acordo com a padronização 

definida no presente Termo de Referência, que poderá ser revista e atualizada 

conforme demanda do serviço. 

2. As porções acima indicadas representam as quantidades mínimas admitidas não 

podendo nenhum comensal ser servido em quantidades menores que as definidas, 

salvo a pedido do mesmo; 

3. Cada porção é correspondente a um tipo de salada ou guarnição que compõe o 

cardápio das refeições/dietas; 

4. Os bifes, os pedaços de carne assada e os filés deverão ser de tamanho regular, 

servindo no máximo, duas unidades para atingir o per capta estabelecido. Não será 

admitido servir retalhos de carnes quando o cardápio especificar bife, carne assada, 

filé etc.  
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5. Para preparações com carne moída, devem ser utilizadas carne moída de primeira 

com o menor índice de gordura.  

6. Para preparações que compõem o prato principal e/ou opção servida ao molho (ex.: 

picadinho de carne, carne de panela ao molho, goulash, strogonoff, etc.), na 

composição do peso da porção pronta ao consumo, a CONTRATADA deverá garantir 

que no mínimo 90% seja de carne e 10% seja de molho. Ex.: Porção a ser servida = 

150g, das quais 135g seja de carne de 15g seja de molho; 

7. Para preparações que compõem o prato principal e/ou opção servidos com legumes 

(carne com batatas, cenoura, vagem etc.), na composição do peso da porção pronta 

ao consumo, a CONTRATADA deverá garantir que no mínimo 80% seja de carne e 20 

% seja de legumes. Ex.: porção a ser servida = 150g, das quais 120g sejam de carne 

e 30g seja de legumes/molho;  

8. Os pães do tipo francês deverão ser frescos, reservando-se ao CONTRATANTE, o 

direito de recusar pães murchos e de solicitar imediata substituição dos mesmos; 

9. Os pacientes que possuem indicação para receber adoçante (artificial ou natural), 

deverão receber 02 sachês por porção de bebida. A CONTRATADA deverá prever o 

fornecimento de sachê de açúcar para o atendimento das condutas nutricionais (casos 

em que a diluição padrão diminui a aceitação alimentar do paciente ou outras 

situações), conforme solicitação do CONTRATANTE; 

10. As bebidas fornecidas devem vir adoçadas com açúcar refinado conforme 

definição de diluição do CONTRATANTE;  

11. As frutas devem ser previamente descascadas ou servidas com pratos e talheres 

adequados para seu consumo. O paciente internado deve receber, obrigatoriamente, 

todas as frutas descascadas, exceto se sua característica não permitir, prejudicando 

sua integridade ao servir, exemplo: maçã, banana, pêra, uva etc. Frutas maiores 

devem ser subdivididas de acordo com o per capta definido pelo CONTRATANTE. 

Para todos os casos devem ser embaladas individualmente e identificadas conforme a 

legislação vigente;  

12. A CONTRATADA deverá disponibilizar uma balança calibrada com intervalos de 

5g para aferição da porção servida na Unidade de Pronto Atendimento, conforme 

solicitação do CONTRATANTE 

13. Todas as preparações do cardápio deverão estar disponíveis em quantidades 

suficientes e adequadas para servir todos os usuários até o final do horário estipulado 
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para o término da distribuição das refeições, de acordo com o per capta e 

porcionamentos determinados pela equipe técnica do CONTRATANTE; 

14. As refeições deverão ser preparadas de acordo com cada período (almoço ou 

jantar), não sendo permitido reaproveitar sobras de alimentos de um período para 

outro. A CONTRATADA deverá preparar apenas a quantidade necessária ao consumo 

no referido período, de acordo com a quantidade de usuários atendidos, evitando-se 

falta ou desperdício de alimentos; 

 

 

DAS CONDIÇÕES PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS 

a) Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a aquisição e fornecimento de todos 

os gêneros alimentícios, condimentos e demais produtos necessários ao preparo das 

refeições, bem como a compra de produtos não alimentares em geral, necessários 

aos fornecimentos aqui contratados; 

b) A CONTRATADA deverá adotar fator de correção e índice de conversão para 

cálculo das porções dos alimentos prontos para o consumo, conforme estabelecido 

no Item 12 deste CONTRATO (“DO PESO MÍNIMO DAS PORÇÕES SERVIDAS NAS 

DIVERSAS REFEIÇÕES”), a fim de garantir fornecimento das refeições dentro do 

cardápio programado para todos os comensais; 

c) A Contratada deverá garantir o mais alto nível de qualidade dos gêneros 

alimentícios utilizados no preparo das refeições. 

d) Deverão ser observados pela CONTRATADA e supervisionados pelo 

CONTRATANTE: 

 As condições higiênicas dos veículos dos fornecedores; 

 A existência de Certificado de Vistoria do veículo de transporte, que deverão 

ser renovados periodicamente; 

 Higiene pessoal e a adequação do uniforme do entregador; 

 A integridade e a higiene da embalagem do produto recebido; 

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

direto com papel, papelão ou plástico reciclado; 

 A realização da avaliação sensorial dos produtos/alimentos (características 

organolépticas, cor, aroma, odor, gosto, aparência, textura, cinestesia), de 

acordo com os critérios definidos pela ABNT- Associação Brasileira de Normas 

Técnicas; 
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 Controle de temperatura no recebimento dos gêneros alimentícios, de acordo 

com os critérios técnicos estabelecidos pela Portaria CVS nº 5 de 09/04/13; 

e) A CONTRATADA deve obedecer aos seguintes procedimentos e critérios 

técnicos em relação ao pré-preparo e preparo dos alimentos: 

 O preparo dos alimentos, em todas as suas fases, deverá ser executado por 

pessoal treinado, dentro das melhores técnicas de culinária, sob supervisão 

direta de nutricionistas obedecendo no que couber, o Regulamento Técnico 

estabelecido pela Portaria CVS nº 5 de 09/04/13 ou outro Decreto ou Portaria 

que esteja vigorando no momento. Os parâmetros de tempo e temperatura 

deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

 Garantir que todos os manipuladores higienizem as mãos antes de manusear 

qualquer alimento, durante os diferentes estágios do processamento e a cada 

mudança de tarefa de manipulação; 

 A CONTRATADA deverá realizar o registro das temperaturas de cocção em 

planilhas próprias, colocando-as à disposição do CONTRATANTE sempre que 

solicitado; 

 O CONTRATANTE poderá solicitar a ficha técnica de todos os gêneros 

alimentícios e preparações e materiais de limpeza utilizados pela 

CONTRATADA com a indicação de seu fabricante ou produtor e marca 

comercial e/ou amostra dos produtos, antes da sua utilização; 

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

de alimentos durante a manipulação do pré-preparo e preparo final; 

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

completa de sebo, nervuras e demais aparas; 

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

refrigeração apenas a quantidade suficiente de matéria prima a ser preparada 

por 30 minutos sob temperatura ambiente. Retorná-la a refrigeração (até 4°C), 

devidamente etiquetada, assim que estiver pronta. Retirar nova partida e 

prosseguir sucessivamente; 

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

adequados, isto é, retirar da refrigeração, apenas a quantidade suficiente para 

trabalhar por 30 minutos por lote. Atentar para as temperaturas de segurança 

nas etapas de espera: carne crua = abaixo de 4°C e carne pronta = acima de 

65°C; 

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

devem ser destinados exclusivamente para esta atividade, separados por cor 
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de acordo com o tipo de carne, sendo vedada a utilização para porcionamento 

de preparações cozidas a fim de evitar a contaminação cruzada; 

  As preparações destinadas ao prato principal devem sofrer pré-preparo 

(limpeza, corte e tempero) com antecedência máxima de um dia e guardadas a 

seguir, em câmaras frias ou geladeiras; 

 Quando a preparação ou dieta específica exigir carne ou frango desfiado 

reaquecer o alimento desfiado em seu próprio caldo, até atingir fervura 

completa e/ou no mínimo 74°C no centro da panela ou vasilhame durante 5 

minutos antes do porcionamento ou da sua utilização como ingrediente de 

outra preparação (recheio, risoto etc.); 

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

ou geladeira, podendo ser usados outros métodos previstos na Portaria CVS nº 

5 de 09/04/2013, desde que corretamente monitorados; 

  Cereais e leguminosas devem ser rigorosamente selecionados e lavados, e no 

caso das leguminosas, deixadas em remolho de um dia para outro, 

desprezando-se esta água para a cocção; 

 Atentar para que os óleos e gorduras utilizados nas frituras não sejam 

aquecidos a mais de 180°C. Fica proibido o reaproveitamento de óleos e 

gorduras para outros tipos de preparações; 

 Todos os alimentos prontos para o consumo deverão ser mantidos em 

vasilhames tampados ou cobertos com fita filme, em temperaturas adequadas 

(acima de 65°C ou abaixo de 4°C), os quais não poderão ser reaproveitados; 

 Todas as sobremesas devem ser convenientemente embaladas antes de 

serem entregues. As frutas servidas inteiras devem ser higienizadas e 

embaladas previamente. As frutas servidas em pedaços deverão ser 

higienizadas e descascadas conforme o caso, para serem embaladas de 

acordo com as necessidades da unidade. Todas as sobremesas devem ser 

mantidas sob adequada refrigeração até serem servidas, devidamente 

identificadas, conforme a legislação; 

 Entregar amostras de cada preparação das refeições dos pacientes para 

degustação do CONTRATANTE quando solicitado, podendo ser realizado 

alterações, retirada e/ou substituição das preparações ou alimentos que forem 

considerados inadequados ou impróprios para consumo; 

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

todas as qualidades nutritivas dos alimentos; 

 Garantir que os alimentos no processo de cocção cheguem a atingir 74°C no 
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seu centro geométrico ou combinações conhecidas e confirmadas de tempo e 

temperatura que confiram a mesma segurança; 

 Elevar a temperatura de molhos quentes a serem adicionadas em alguma 

preparação, garantindo que ambos, molhos e alimentos, atinjam 74°C no seu 

interior; 

 Utilizar somente maionese industrializada; 

 Não utilizar ovos crus para as preparações (maionese caseira, mousses etc.); 

Garantir 74°C na cocção dos empanados (dorê, milanesa), bolos, doces etc.; 

 Os alimentos preparados e não consumidos deverão ser desprezados; 

 Não poderão ser reaproveitadas sobras limpas da cozinha local.  
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APÊNDICE – MODELO DAS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA AS 

REFEIÇÕES TRANSPORTADAS PARA A UPA 

 

Figura 1. Embalagem Descartável Individual - 3 Divisórias - 1.150 ml 

 

 

Características: embalagem descartável individual - 3 divisões - 1.150 ml PP 

Dimensões Externas: 268x183x53 mm 

 

Figura 2 . Embalagem Descartável Individual - 1 Divisória - 550 ml 

 

Características: embalagem descartável individual - 1 divisória - 550 ml PP 

Dimensões,Externas:136x136x60m  


