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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 248/2019 

PROCESSO Nº 04.001.513.19.54 

 

 

 

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIÁRIO 

DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM 

SAÚDE MENTAL (CERSAM) E DO SERVIÇO DE URGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 

(SUP) E AOS USUÁRIOS E ACOMPANHANTES PREVISTOS EM LEI, DAS 

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE DE BELO HORIZONTE (SUS-BH). 

 TIPO: MENOR PREÇO, AFERIDO PELO VALOR GLOBAL. 

 

 REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

 

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 11/11/2019, às 13:00 h 

 

 INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: dia 11/11/2019, às 14:00 h 

 FORMALIZAÇÃO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Os pedidos poderão 

ser formulados de acordo com o item “5” deste edital. 

 

 PRAZO DA DISPUTA: A etapa inicial de lances será encerrada por decisão do(a) 

pregoeiro(a), resguardado o tempo mínimo de 05 minutos, seguindo-se um tempo 

aleatório de até 30 minutos. O sistema emitirá, durante a disputa, aviso alertando para o 

fechamento iminente do pregão. 

 

 SITE PARA CONSULTAS: www.licitacoes-e.com.br ou www.pbh.gov.br 

 

 FONE: (31) 3277-7735 – (31) 3277-7781 

 

 CARTILHA DO FORNECEDOR: Deverá ser de conhecimento de todos os licitantes, 

podendo ser impressa por meio do “site” www.licitacoes-e.com.br, através do “link” 

“Introdução às Regras do Jogo”, para que não ocorram dúvidas de procedimento durante a 

sessão. 

 

 REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.pbh.gov.br/
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1. DO PREÂMBULO 

 

1.1. A Diretoria de Logística da Secretaria Municipal de Saúde torna público que fará realizar 

procedimento licitatório na modalidade pregão, por meio de utilização de recursos da 

tecnologia da informação – INTERNET, nos termos dos Decretos Municipais nº 

12.436/06, nº 12.437/06, 15.113/13, da Lei Municipal nº 10.936/16, das Leis Federais nº 

8.666/93 e nº 10.520/02 e Lei Complementar nº 123/06, observadas ainda as 

determinações da Lei Federal nº 12.846/13 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. Contratação de empresa para fornecimento diário de refeições aos usuários dos Centros 

de Referência em Saúde Mental (CERSAM) e do Serviço de Urgência Psiquiátrica 

(SUP) e aos usuários e acompanhantes previstos em lei, das Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA) do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte (SUS-BH), conforme 

especificações constantes neste Edital e seus Anexos. 

 

SICAM ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE DE 

COMPRA 
QUANTIDADE ANUAL 

0195 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, 

CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO 

ANEXO I DESTE EDITAL 

UNIDADE 516.719 

Self-Service Marmitex 

212.992 303.727 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES/RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 

 

3.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condição de segurança-criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

 

3.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município, denominado pregoeiro, 

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 

“Licitações” constante do “site” www.licitacoes-e.com.br. 

 

4. DA(S) DOTAÇÃO(ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

 

4.1. As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela (s) seguinte (s) 

dotação(ções) orçamentária(s): 

 

2302.3401.10.302.114.2891.0006.339039.12.03.50.01.49 

2302.3401.10.302.114.2893.0001.339039.12.03.50.01.49 
 

5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

5.1 . Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados até 

o 2º dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, via INTERNET, para o 

e-mail cplsmsa@pbh.gov.br ou ser entregues diretamente nas dependências da Diretoria 

de Logística / Gerência de Compras da Secretaria Municipal de Saúde situada na Av. 

Afonso Pena, 2336 – 6º andar, Savassi - Belo Horizonte / MG, CEP 30.130-012, no 

horário de 8h às 17h.                                                                                

 

mailto:cplsmsa@pbh.gov.br
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5.2. As respostas serão disponibilizadas diretamente no “site” www.licitacoes-e.com.br, no 

campo “mensagens”, no “link” correspondente a este edital e poderão ser acessados por 

todos os licitantes. 

 

6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

 

6.1. Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até o 2º dia útil anterior à 

data fixada para abertura da sessão pública. 

 

6.2. As razões de impugnação ao edital, quando propostas, poderão ser enviadas via 

INTERNET, para o e-mail cplsmsa@pbh.gov.br, com remessa posterior do documento 

original no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do prazo final para sua 

apresentação junto à Diretoria de Logística / Gerência de Compras da Secretaria 

Municipal de Saúde, situada na Av. Afonso Pena, 2336 – 6º andar, Savassi - Belo 

Horizonte / MG, CEP 30.130-012, no horário de 8h às 17h.  

 

6.3. Não serão acolhidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal. 

 

6.4. As respostas serão disponibilizadas diretamente no “site” www.licitacoes-e.com.br, no 

campo “mensagens”, no “link” correspondente a este edital e poderão ser acessados por 

todos os licitantes.   

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1. Poderão participar deste procedimento os interessados que atenderem a todas as 

exigências contidas neste edital e seus anexos. 

 

7.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se 

enquadrem em quaisquer das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

c) tenham sido declarados inidôneos ou impedidos de licitar e contratar em qualquer 

esfera de Governo; 

d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

e) estejam em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo as empresas que comprovarem 

que o plano de recuperação foi homologado pelo juízo competente; 

f) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

 

7.3. A observância das vedações do subitem 7.2 é de inteira responsabilidade da LICITANTE 

que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

 

8. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 

 

8.1. Os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha 

pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A sediadas no 

País. 

 

8.2. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 

salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa devidamente 

justificada do Banco do Brasil S/A. 

 

mailto:cplsmsa@pbh.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
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8.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada, não cabendo ao Banco do Brasil S/A ou ao Município de 

Belo Horizonte a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, 

ainda que por terceiros. 

 

8.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal pelos atos praticados e na presunção de capacidade técnica e 

habilitatória para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

9.  DO ACESSO E DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

9.1. O acesso deve ser feito na página inicial do “site” www.licitacoes-e.com.br, opção 

“Acesso Identificado”. 

 

9.2. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da chave de 

identificação e da senha pessoal do representante credenciado e do subsequente 

encaminhamento da proposta de preços até data e horário limite estabelecidos para a 

abertura das propostas. 

 

9.2.1. O licitante deverá obrigatoriamente identificar o tipo de segmento da empresa, 

ficando responsável pela legitimidade e veracidade desta informação, sob pena de 

aplicação da penalidade prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 

9.3. O acesso à sala de disputa deve ser feito na página inicial do “site” www.licitacoes-

e.com.br, opção “Sala de Disputa”. 

 

9.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o 

processo do pregão, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo 

ônus decorrente da perda de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo pregoeiro. 

 

9.4.1. Havendo desconexão do pregoeiro por prazo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

será suspensa e reiniciada somente após comunicação eletrônica aos participantes.  

 

9.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste edital. O licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

9.6. O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as informações constantes no 

presente edital e seus anexos. 

 

9.7. Quando do lançamento da proposta, através do SISTEMA ELETRÔNICO, o 

licitante deverá lançar o valor global para todo o serviço, referente ao período de 12 

(doze) meses, com duas casas decimais após a vírgula. 

 

9.7.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 

sobre o objeto do presente pregão. 

 

9.7.2. É vedada a identificação do licitante em qualquer campo ou anexo quando do 

preenchimento da proposta eletrônica, sob pena de desclassificação imediata. 
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9.8. É vedada a participação de um mesmo procurador como representante de licitantes 

diferentes em um mesmo lote. 

 

9.9.  Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

apresentada.  

 

10. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

 

10.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a)  coordenar o procedimento licitatório; 

b)  receber, examinar e decidir as impugnações e consultas relativas ao edital; 

c)  abrir e conduzir a sessão pública na INTERNET; 

d)  abrir as propostas de preços, examiná-las e classificá-las para a disputa de lances; 

e)  conduzir a etapa de lances; 

f)  julgar a proposta e a habilitação do arrematante; 

g)  receber, examinar e decidir recurso, encaminhando-o à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 

h) declarar o vencedor do certame; 

i)  adjudicar o objeto, exceto quando, havendo recurso, mantiver a sua decisão, hipótese 

em que a adjudicação será feita por autoridade superior; 

j) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para  homologação. 

 

10.2. Todas as ações do pregoeiro serão formalizadas via Sistema Eletrônico. 

 

11. DOS PROCEDIMENTOS 

 

11.1. A sessão pública do pregão eletrônico terá início a partir do horário previsto neste 

edital, com a abertura das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar 

a aceitabilidade das mesmas ou desclassificá-las no caso de não atenderem às exigências 

editalícias. 

 

11.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e dos respectivos registros de horário e valor. 

 

11.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

11.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

11.5. Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado por participante, vedada a identificação do detentor do 

lance. 

 

11.6. A duração da etapa de lances do pregão será composta de duas etapas, sendo a primeira 

encerrada por decisão do(a) pregoeiro(a), resguardado o tempo mínimo de 05 minutos, e 

a segunda aleatória, consistindo em um tempo de até 30 (trinta) minutos. 

     

11.7. O sistema anunciará o arrematante, após o encerramento da etapa de lances da sessão 

pública. 
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11.7.1. O pregoeiro poderá solicitar a demonstração da exeqüibilidade da proposta após 

o término da fase competitiva. 
 

11.8. Ocorrendo a situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/06, após a 

disputa de cada lote, o Sistema Eletrônico possibilitará, automaticamente, a condução 

pelo pregoeiro dos procedimentos para obtenção dos benefícios previstos. 

 

11.8.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas eletrônicas 

apresentadas pelos beneficiários da Lei Complementar 123/06 sejam iguais ou 

até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, que não 

tiver sido apresentada por empresa beneficiária. 
 

11.9. Nas hipóteses de desclassificação ou inabilitação do então arrematante, o pregoeiro 

verificará a ocorrência de nova situação de empate, assegurando a preferência de 

contratação para os beneficiários da Lei Complementar nº 123/2006, procedendo da 

seguinte forma: 
 

a) convocação para realização de sessão pública, eletrônica, via “chat” de mensagem 

com antecedência mínima de 06 (seis) horas, onde será concedido ao beneficiário 

mais bem classificado, oportunidade de exercer o seu direito de preferência, no 

prazo máximo de 5 (cinco) minutos, apresentando proposta de preço inferior à 

atual, ofertada por empresa que não esteja enquadrada como beneficiária. Tal 

proposta deverá ser apresentada no prazo e limites estabelecidos pelo pregoeiro, 

diretamente no “chat” de mensagem do sistema eletrônico; 

 

b) a não apresentação de proposta no prazo estipulado na sessão pública implicará na 

decadência do direito conferido pela Lei Complementar nº.123/2006, sendo 

convocadas as empresas remanescentes que porventura se enquadrem na mesma 

situação, respeitada a ordem de classificação das propostas, para o exercício do 

mesmo direito, observado o procedimento previsto na alínea anterior; 

 

11.10. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro emitirá comunicado ao arrematante para que 

apresente a proposta formulada em conformidade com o item 12 e a documentação 

listada no item 13. 

 

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

às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao presente edital, podendo 

negociar com o licitante para obter proposta melhor. 

 

11.11.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

 

11.12. Na hipótese de não ocorrência de lances durante a sessão e caso haja equivalência dos 

valores das propostas apresentadas será realizado sorteio para classificação das 

propostas, observando-se na sequência o direito de preferência previsto na Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

11.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado 

vencedor e após transcurso do prazo recursal será adjudicado o objeto do certame. 
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11.14. Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado aos beneficiários da Lei 

Complementar n° 123/06 o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração, para regularização da mesma. 
               

11.14.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista prevista no 

subitem 11.14 dependerá de requerimento pelo interessado, devidamente 

fundamentado, dirigido ao pregoeiro. 

 

11.14.2. O requerimento deverá ser apresentado dentro do prazo inicial de 05 (cinco) 

dias úteis concedidos para a regularização fiscal e trabalhista. 
 

11.14.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas 

Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes. 

 

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO 
 

12.1. Em até 03 (três) dias úteis contados da convocação pelo pregoeiro, o arrematante deverá 

apresentar em original, a sua proposta impressa, em uma via, com suas páginas 

numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal do licitante, sem 

emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de 

desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata 

compreensão de seu conteúdo. 

 

12.1.1. Quando necessário, o pregoeiro solicitará o envio da proposta por meio 

eletrônico. 

 

12.2. A proposta de preços deverá conter: 

 

12.2.1. razão Social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante; 

 

12.2.2. modalidade e número da licitação; 

 

12.2.3. descrição sucinta da prestação do serviço conforme este edital e anexos; 

 

12.2.4. valor total do serviço, discriminando o valor unitário. 

 

12.2.4.1. O(s) valor(es) unitário(s) e total(is) deve(m) ser apresentado(s) em 

moeda nacional, em algarismo com no máximo 02 (duas) casas 

decimais após a vírgula. 

 

12.2.4.1.1. Quando a divisão do valor total pela quantidade de licitada 

resultar em valor com mais de 2 (duas) casas decimais, o 

valor unitário deverá ser adequado ao limite de duas casas 

decimais. O valor global obtido após a adequação deverá 

ser igual ou inferior ao valor arrematado. 

 

12.2.5. declaração de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados da assinatura; 
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12.3. Juntamente com a proposta de preços a empresa arrematante deverá apresentar: 

 

12.3.1. Declaração de BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, 

conforme modelo do Anexo VII, no caso de beneficiário. 

 

12.3.2. Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo do 

Anexo VIII. 

 

12.4. Os preços ofertados devem ter como referência os praticados no mercado para 

pagamento em até 30 (trinta) dias e devem cobrir todas as despesas inerentes ao 

fornecimento dos itens, tributos, encargos, custos financeiros e demais ônus que 

porventura possam incidir sobre a aquisição. 

 

13. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

13.1. Será considerado habilitado o licitante que atender ao disposto abaixo: 

           

13.1.1. Se cadastrado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município 

– SUCAF:  

      

a) com situação regular e habilitado em linha de serviço compatível com o 

objeto licitado deverá apresentar ao pregoeiro a documentação prevista nos 

subitens 13.1.1.1 a 13.1.1.7 deste edital; 

 

b) com documentação vencida, mas habilitado na linha de serviço compatível 

com o objeto licitado, deverá apresentar ao pregoeiro o (s) documento (s) 

regularizador (es) e a documentação prevista nos subitens 13.1.1.1 a 13.1.1.7 

deste edital; 

 

b.1) Na hipótese do documento vencido ser a Certidão negativa de falência, 

recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante poderá apresentar, para 

efeito de regularização, a própria Certidão Negativa em vigor, ou caso 

esteja em processo de recuperação judicial, deverá apresentar a certidão 

de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, indicando essa 

condição, acompanhada de comprovante de homologação/deferimento, 

pelo juízo competente, do plano de recuperação em vigor. 

 

c) com situação regular, mas não habilitado na linha de serviço compatível com 

o objeto licitado, deverá apresentar ao pregoeiro além dos documentos 

exigidos nos subitens 13.1.1.1 a 13.1.1.7 deste edital, o Estatuto ou Contrato 

social em vigor acompanhado da(s) última(s) alteração(ões), para análise do 

objeto social quanto à compatibilidade em relação ao objeto licitado. 

 

13.1.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que o interessado já executou 

ou executa serviços de natureza compatível com o objeto deste pregão, 

comprovando o fornecimento de no mínimo 821 refeições diárias, 

correspondente a 30% do quantitativo diário do objeto a ser contratado. 

 

13.1.1.1.1. Na hipótese da apresentação de mais de um atestado, deverá 

ser apresentado, entre o(s) atestado(s) encaminhado(s), um 
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em que o interessado comprove que já executou ou executa 

serviços de natureza compatível com o objeto deste pregão, 

comprovando o fornecimento de no mínimo 410 refeições 

diárias, correspondente a 15 % do quantitativo diário do 

objeto a ser contratado.  

 

13.1.1.1.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) 

timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o 

expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) 

mesmo(s) ou outra informação que permita a devida 

identificação do emitente.  

13.1.1.1.3. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser 

apresentado(s) em nome da empresa, com CNPJ da matriz 

e/ou da(s) filial(ais) do licitante. 

 

13.1.1.1.4. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica 

emitido(s) pelo próprio licitante. 

 

13.1.1.2. Alvará de autorização sanitária emitido pelo órgão responsável pela 

vigilância sanitária. 

 

13.1.1.3. Comprovação de capacidade técnico profissional: comprovar que 

possui em seu quadro profissional habilitado em Nutrição, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionistas, com 

cadastro ativo, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução do fornecimento do serviço de alimentação.  
 

13.1.1.4. Comprovação de registro no Conselho Regional de Nutricionistas 

(CRN) com jurisdição no local de suas atividades, e Certificado de 

Registro e Quitação (CRQ) conforme Resolução CFN nº544/14 para 

comprovação de inscrição e situação regular da pessoa jurídica junto 

ao CRN. 

 

13.1.1.5. Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último 

Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser 

observados os subitens abaixo para o devido enquadramento. 

 

13.1.1.5.1. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço 

Patrimonial e a Demonstração Contábil do Resultado do 

Último Exercício Social, assim apresentados:  

a) publicados em Diário Oficial; ou 

b) publicados em Jornal; ou 

c) por fotocópia do livro Diário, devidamente 

registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante ou registrado no órgão de registro 

equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento; ou 

d) na forma de escrituração contábil digital (ECD) 

instituída pela Instrução Normativa da RFB nº 1.420 de 

19/12/2013 e suas alterações. 
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13.1.1.5.2. As empresas com menos de um ano de existência, desde 

que não enquadradas no art. 1.065 do Código Civil, devem 

apresentar Balanço de Abertura devidamente 

registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante ou registrado no órgão de registro 

equivalente. 

 

13.1.1.5.3. O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) 

e a Demonstração Contábil do Resultado do Último 

Exercício Social deverão estar assinadas por Contador ou 

por outro profissional equivalente, devidamente 

registrados no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

13.1.1.6.  Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado 

habilitado o licitante que apresentar resultado igual ou maior que 1 

(um), em todos os índices aqui mencionados: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC =  Ativo Circulante 

         Passivo Circulante 

 

13.1.1.6.1.  O licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em 

qualquer dos índices referidos no subitem acima deverá 

comprovar patrimônio líquido ou capital social mínimo de 

10% (dez por cento) do valor da proposta. 

 

13.1.1.6.2. Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, 

caso o memorial dos cálculos dos índices não seja 

apresentado. 

 

13.1.1.7. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor 

nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da 

República, conforme modelo do Anexo VI.  

 

13.1.2. Se não cadastrado no SUCAF, deverá apresentar toda documentação 

relacionada abaixo: 

 

13.1.2.1. Habilitação Jurídica: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício;  
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 
 

Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, o documento de constituição da 

empresa, acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à 

natureza da atividade comercial e à administração da empresa, ou a 

última alteração consolidada. 

 

13.1.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital 

e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 

forma da lei;  

 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.  

 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante apresentação de certidão, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943.  

 

13.1.2.3. Qualificação Técnica: 

 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que o interessado já executou 

ou executa serviços de natureza compatível com o objeto deste pregão, 

comprovando o fornecimento de no mínimo 821 refeições diárias, 

correspondente a 30% do quantitativo diário do objeto a ser contratado. 

 

a.1) Na hipótese da apresentação de mais de um atestado, deverá ser 

apresentado, entre o(s) atestado(s) encaminhado(s), um em que o 

interessado comprove que já executou ou executa serviços de 

natureza compatível com o objeto deste pregão, comprovando o 

fornecimento de no mínimo 410 refeições diárias, correspondente 

a 15 % do quantitativo diário do objeto a ser contratado.  

 

a.2) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) 

timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o 

expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) 
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mesmo(s) ou outra informação que permita a devida identificação 

do emitente.  

a.3) O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser 

apresentado(s) em nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou 

da(s) filial(ais) do licitante. 

 

a.4) Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) 

pelo próprio licitante. 

 

b) Alvará de autorização sanitária emitido pelo órgão responsável pela 

vigilância sanitária. 

 

c) Comprovação de capacidade técnico profissional: comprovar que possui 

em seu quadro profissional habilitado em Nutrição, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Nutricionistas, com cadastro ativo, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução do 

fornecimento do serviço de alimentação.  
 

d) Comprovação de registro no Conselho Regional de Nutricionistas 

(CRN) com jurisdição no local de suas atividades, e Certificado de 

Registro e Quitação (CRQ) conforme Resolução CFN nº544/14 para 

comprovação de inscrição e situação regular da pessoa jurídica junto 

ao CRN. 

 

13.1.2.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

  

a) Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último 

Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os 

subitens abaixo para o devido enquadramento. 

 

a.1. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social, 

assim apresentados:  

a) publicados em Diário Oficial; ou 

b) publicados em Jornal; ou 

c) por fotocópia do livro Diário, devidamente 

registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

do licitante ou registrado no órgão de registro equivalente, 

inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou 

d) na forma de escrituração contábil digital (ECD) instituída pela 

Instrução Normativa da RFB nº 1.420 de 19/12/2013 e suas 

alterações. 

 

a.2. As empresas com menos de um ano de existência, desde que não 

enquadradas no art. 1.065 do Código Civil, devem apresentar 

Balanço de Abertura devidamente registrado/autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante ou registrado no órgão 

de registro equivalente. 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS – SSOGF 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA – DLOG 
 

PREGÃO 248/2019                                                                                                                  Página 13 de 112 
 página 13 de 112 

a.3. O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a 

Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social 

deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

 

b) Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado 

habilitado o licitante que apresentar resultado igual ou maior que 1 

(um), em todos os índices aqui mencionados: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC =  Ativo Circulante 

         Passivo Circulante 

 

b.1. O licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer 

dos índices referidos no subitem acima deverá comprovar 

patrimônio líquido ou capital social mínimo de 10% (dez por cento) 

do valor da proposta. 

 

b.2. Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o 

memorial dos cálculos dos índices não seja apresentado. 

 

c) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, quando for o caso. 

  

c.1. Na hipótese em que a Certidão for positiva para recuperação 

judicial ou extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante 

da homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano de 

recuperação em vigor. 

 

13.1.2.5. Declarações: 

 

a) Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor 

nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da 

República, conforme modelo do Anexo VI. 

 

13.2. O licitante poderá acessar o site www.pbh.gov.br/sucaf para consulta/conhecimento de: 

 

13.2.1. Linha de fornecimento, clicando dentro da coluna Informações Específicas no 

“link” TABELA - LINHAS DE FORNECIMENTO; 

 

13.2.2. Situação cadastral.  

 

13.3. O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 

quando houver, sujeitando-se às penalidades cabíveis. 

 

13.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar em nome do licitante, devendo ser observado: 

http://www.pbh.gov.br/sucaf
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a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mesma; 

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

 

13.5. Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade 

deverão possuir data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo como 

referência a data de abertura do pregão. 

 

13.5.1. Não se enquadram no subitem 13.5 os documentos que, pela própria natureza, 

não apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de capacidade 

técnica. 

 

13.6. Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/06 deverão apresentar toda a 

documentação de habilitação referente à comprovação de regularidade fiscal, como 

condição para ter o objeto adjudicado a seu favor.  

 

13.6.1. A comprovação referida no subitem acima poderá ser realizada por meio do 

Relatório de Situação do Fornecedor do SUCAF. 

 

13.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a devida 

regularização ocorrerá conforme disposto no subitem 11.14. 

 

13.7. Para efeito do julgamento da habilitação, o pregoeiro considerará como referência 

para a validação dos documentos a data da abertura das propostas, salvo na 

ocorrência do previsto no § 1º do art. 43 da LC nº 123/06. 

 

13.8. A regularidade da situação do licitante no SUCAF será confirmada por meio de consulta 

on-line ao Sistema. Procedida a consulta, serão impressos relatórios de situação de cada 

participante.  

 

13.9. Os documentos exigidos nos subitens acima deverão ser encaminhados em original ou 

cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do órgão licitante, sendo o 

prazo máximo para a sua apresentação de 03 (três) dias úteis, contados da convocação 

pelo pregoeiro, para o seguinte endereço: Avenida Afonso Pena, 2.336 - 6º andar, 

Funcionários - Belo Horizonte / MG, CEP 30.130-012. 

 

13.9.1. Serão aceitas somente cópias legíveis; 

 

13.9.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;  

 

13.9.3. Quando necessário, o pregoeiro solicitará o envio da documentação por meio 

eletrônico. 

 

14. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO/ PROPOSTA 
 

14.1. Os documentos exigidos neste edital (Proposta Impressa Ajustada e Documentos de 

Habilitação) deverão ser entregues, no prazo de até 3 (três) dias úteis da convocação do 

pregoeiro 
 

14.1.1. A documentação e a proposta deverão ser apresentadas em envelope fechado na 

Avenida Afonso Pena, nº 2.336 – 6º andar, Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP: 
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30.130-012, no horário de 08:00 as 17:00 horas, contendo em sua parte externa 

e frontal os seguintes dizeres: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA / GERÊNCIA DE COMPRAS 

LICITANTE: 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 248/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

DIÁRIO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS CENTROS DE 

REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL (CERSAM) E DO 

SERVIÇO DE URGÊNCIA PSIQUIÁTRICA (SUP) E AOS 

USUÁRIOS E ACOMPANHANTES PREVISTOS EM LEI, DAS 

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE (SUS-

BH). 

 

15. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

15.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, AFERIDO PELO 

VALOR GLOBAL, para a prestação do serviço objeto desta licitação, para um período 

de 12 meses, observadas as exigências deste edital e seus anexos. 

 

16. DOS RECURSOS 

  

16.1. Declarado o vencedor ou restando o lote fracassado, o licitante, inclusive aquele que foi 

desclassificado antes da sessão de lances, poderá manifestar motivadamente a intenção 

de recorrer. Esta manifestação deverá ser realizada via sistema eletrônico, nas 24 (vinte 

e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato da declaração de vencedor ou do lote 

fracassado. 

 
16.1.1. A manifestação a que se refere o subitem anterior deverá ser motivada e 

efetivada através do botão virtual “intenção de recurso” do sistema eletrônico.  

 

16.2. Não serão acolhidos os recursos apresentados fora do prazo legal, nem os recursos 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 

para representar o licitante. 

 

16.3. Será concedido o prazo de  3 (três) dias  para apresentação das razões de 

recurso, contados do término do prazo para manifestação motivada da intenção de 

recorrer. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a ser contados do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

16.4. A ausência de manifestação da intenção de recorrer, a ausência da motivação da 

intenção ou a não apresentação das razões de recurso importará na decadência do 

direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 

vencedor. 

 

16.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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16.6. As razões do recurso e as contrarrazões, quando propostas, poderão ser enviadas via 

INTERNET, para o e-mail cplsmsa@pbh.gov.br, com remessa posterior do documento 

original no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do prazo final para sua 

apresentação junto à Diretoria de Logística / Gerência de Compras da Secretaria 

Municipal de Saúde, situada na Av. Afonso Pena, 2336 – 6º andar, Savassi - Belo 

Horizonte / MG, CEP 30.130-012, impreterivelmente no horário de atendimento, de 

08:00 às 17:00 horas. 

 

16.7. As respostas serão disponibilizadas diretamente no “site” www.licitacoes-e.com.br, no 

campo “mensagens”, no “link” correspondente a este edital e poderão ser acessadas por 

todos os licitantes. 

 

17. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

17.1. Homologada a licitação será firmado contrato com o licitante vencedor do presente 

pregão nos termos da minuta constante do Anexo X, parte integrante deste edital, que 

conterá, dentre suas cláusulas, as de Obrigações da Contratada e Obrigações do 

Contratante. 

17.1.1. É condição para a celebração do contrato a manutenção de todas as condições 

exigidas na habilitação.  

 

17.2. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado em conformidade com os termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 

8.666/93. 

 

17.2.1. A prorrogação a que se refere o item anterior será realizada mediante termo 

aditivo. 

 

17.2.2. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e 

observada a legislação em vigor. Nos casos de majoração do valor contratual 

exigir-se-á reforço da garantia prevista. 

 

17.3. A Adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da 

respectiva convocação. 

  

17.3.1. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.  

 

17.3.2. Quando da assinatura do contrato a adjudicatária deverá apresentar 

Declaração da Lei Orgânica, conforme modelo do Anexo IX. 
 

17.4. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo estabelecido no subitem 17.3, sem 

justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não 

manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará a licitante 

vencedora às penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar 

remanescentes, na ordem de classificação, nos termos da Lei nº 10.520/2002.  
 

17.5. As despesas com a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município 

“DOM” correrão por conta da Administração Municipal. 

 

 

 

mailto:cplsmsa@pbh.gov.br
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18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

18.1. Os documentos fiscais deverão ser atestados pelo servidor ou comissão responsável pelo 

recebimento do(s) produto(s), após o recebimento definitivo do(s) mesmo(s). 

 

18.2. O pagamento será realizado pelo valor de unidades de refeições fornecidas dentro do 

período de 30 dias corridos. Caberá ao fiscal do contrato consolidar os quantitativos 

mensais junto à empresa e aos gerentes locais responsáveis pelo acompanhamento da 

execução (apoios do fiscal), informar o valor de refeições fornecidas e o valor total a ser 

pago à contratada.  

18.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do adimplemento, pela 

Diretoria Financeira ou equivalente da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

18.4. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o produto e o quantitativo 

efetivamente entregue. 

 

18.5. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será 

contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.  

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

19.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência do licitante e/ou da Adjudicatária/ Fornecedor, sujeitando-a as seguintes 

penalidades: 

 

19.1.1. advertência. 

 

19.1.2. multas nos seguintes percentuais: 

 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de 

atraso, na entrega dos produtos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 

(trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos 

impostos destacados no documento fiscal; 

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação 

da licitação em caso de recusa do infrator em assinar o contrato; 

c) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 

empenho ou outro instrumento hábil em caso de recusa do infrator em aceitá-

la(o) ou retirá-la(o); 

d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação na 

hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir 

preceito normativo ou as obrigações assumidas; 

e) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação 

quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das 

obrigações assumidas; 

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 

descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em 

desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com 

vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a 

que se destina; 
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g) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato 

quando o infrator der causa ao cancelamento do contrato;  

h) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator 

ensejar o cancelamento do contrato e sua conduta implicar em gastos à 

Administração Pública superiores aos contratados ou registrados. 

 

19.1.3. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do 

SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 

Horizonte, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

 

19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

19.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela Diretoria de Logística da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

19.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do 

pagamento imediatamente subsequente à sua aplicação.  

 

19.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário 

Municipal Adjunto da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

19.4. A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração 

pública será aplicada pelo Secretário Municipal de Saúde. 

 

19.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de 

licitar e contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

 

19.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada 

a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

19.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias 

úteis para apresentação de recurso. 

 

19.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena 

execução do objeto contratado. 

 

19.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os 

prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

 

19.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como 

inexecução total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo 

razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente 

pela contratação. 

 

19.10. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada 

abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente 

majorado ou inexequível. 
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20. DA GARANTIA CONTRATUAL: 

 

20.1. Exigir-se-á da adjudicatária, previamente à assinatura do contrato, a prestação de 

garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, podendo optar por 

uma das seguintes modalidades: 

 

I.     caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

II. seguro garantia; 

 

III. fiança bancária. 

 

20.1.1. A opção pela modalidade de garantia será feita quando da convocação pela 

Administração Municipal. 

 

20.1.2. Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser 

recolhida obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal (Banco 104) através da 

Conta Nº 71096-9 (Operação 006) – Agência 0093-0. 

 

20.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 

contratuais. 

 

20.3. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, 

devendo este efetuar o pagamento do respectivo prêmio por todo o período da garantia, 

independentemente do prazo de vigência indicado na apólice. 

 

20.4. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 

obrigações contratuais.   

 

20.5. O Município de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia 

exigida para ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato. 

 

20.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de 

qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer 

a respectiva reposição no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado 

da data em que for notificada. 

 

20.6.1. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as 

obrigações contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência 

de qualquer reclamação a elas relativas. 

 

20.7. As modalidades de seguro garantia e de fiança bancária não podem trazer cláusulas 

restritivas do uso da garantia e nem de limitações de prazo para comunicado de sinistro, 

se for o caso. 

 

21. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

 

21.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte serão observadas as determinações que se seguem. 
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21.2. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte exige que os licitantes/contratados, 

observem o mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em 

consequência desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes 

termos: 

  

21.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de 

qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no 

processo de licitação ou execução do Contrato;  

 

21.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um 

processo de licitação ou a execução de um Contrato em detrimento do 

Contratante; 

 

21.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes 

(antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do 

Contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais 

não competitivos e privar o Contratante dos benefícios da competição livre e 

aberta;  

 

21.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou 

indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação 

delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato; 

 

21.2.5. “prática obstrutiva” significa: 

 

21.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas 

materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos 

investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do 

Contratante ou outro Órgão de Controle sobre alegações de corrupção, 

fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou 

intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de 

informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a 

investigação; ou 

 

21.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito 

do Contratante ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar. 

 

21.3. O Município rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação vigente 

se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas 

corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório. 

 

21.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no 

Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas 

cabíveis. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

22.1. Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por 

conveniência administrativa ou interesse público devidamente justificado, sem que 
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caiba ao licitante direito à indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e 

na forma da lei. 

 

22.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação e da execução do contrato. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, 

caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

 

22.3. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

22.4. O pregoeiro, no exercício de suas funções, poderá valer-se de pareceres técnicos e/ou 

jurídicos exarados por servidor/comissão devidamente constituídos, para embasar sua 

decisão quando do julgamento das fases de habilitação e proposta. 

 

22.5. O licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no 

prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 

22.6. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta. 

 

22.7. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, conforme previsto nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

22.7.1. Para aditamento do quantitativo deverá ser observado o disposto no Decreto 

Municipal nº 13.757 de 26.10.2009 e suas alterações. 

 

22.8. A tolerância do Município de Belo Horizonte com qualquer atraso ou inadimplência por 

parte da Contratada não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

22.9. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação 

financeira. 

 

22.10. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

22.11. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes via 

Sistema Eletrônico ou por qualquer meio de comunicação que comprove o 

recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

 

22.12. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo pregoeiro ou pela autoridade a 

ele superior. 

 

22.13. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 

deste edital. 
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22.14. A Contratada deverá manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital, em cumprimento ao 

disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

22.15. É de exclusiva responsabilidade do licitante declarado vencedor, para efeito da 

contratação, providenciar seu cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda não se 

encontre cadastrado, nos termos do Decreto Municipal nº 11.245/03. Se cadastrado o 

licitante deverá manter a documentação atualizada. 

 

22.16. A Contratada não poderá: 

 

22.16.1. subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na hipótese de 

serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que 

expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a 

integral responsabilidade da Contratada; 

 

22.16.2. associar-se com outrem, realizar fusão, cisão, incorporação ou integralização 

de capital, salvo com expressa autorização do Contratante. 

 

22.17. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste 

edital será o da Comarca de Belo Horizonte. 

 

22.18. Fazem parte integrante deste edital: 

 

 ANEXO I – Projeto Básico; 

 ANEXO II – Cardápio Básico e Dietas Especiais; 

 ANEXO III – Formulário de Fornecimento Diário de Refeições; 

 ANEXO IV – Formulário de Pesquisa de Satisfação do Usuário; 

 ANEXO V – Modelo de Proposta de Preços; 

 ANEXO VI – Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica; 

 ANEXO VII – Modelo de Declaração de BENEFICIÁRIO DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006; 
 ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

 ANEXO IX – Modelo de Declaração da Lei Orgânica; 

 ANEXO X – Minuta do Contrato; 

 ANEXO XI – Termo de Referência. 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2019 

 
 

 

 

 

 

 

.................................................................. 

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I DO EDITAL 

 

PROJETO BÁSICO 

 

 ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 

SICAM ESPECIFICAÇÃO 

0195 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SALADA E SOBREMESA CONFORME 

CARDÁPIO DO DIA, ENDEREÇOS E QUANTITATIVOS DESCRITOS EM ANEXO. 

SENDO 2.736 (DUAS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES/DIA, 

ENTRE “MARMITEX”, DIETA ESPECIAL E SELF-SERVICE (BALCÃO). 

 

QUANTITATIVO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS POR REGIONAL 

Regional Unidade 

Refeições diárias durante 
a semana 

Refeições diárias finais 
de semana 

Contato do Serviço 

Almoço Jantar TOTAL Almoço Jantar TOTAL Telefone Endereço 

Barreiro 

UPA 55 55 110 55 55 110 
3277-5842 / 
5840 

Av. Aurélio 
Lopes, 20, 
Diamante 

CERSAM 50 12 62 40 12 52 
3277-5902 / 
5903 / 1530 

R. Ribeiro da 
Luz, 29 - 
Barreiro 

CERSAM AD 60 4 64 40 4 44 
3277-3632/ 
3630/3631 

R. Monte alto, 
211 - Cardoso 

Subtotal      236     206     

Centro 
Sul 

SUP 0 13 13 0 13 13 
3277-4263 / 
4063 

Av. Francisco 
Sales, 111  - Sta. 
Efigênia 
(Noturno: 19hs 
às 08hs) 

Subtotal      13     13     

Leste 

UPA 55 55 110 55 55 110 
3277-1102 / 
9030 / 9040 

R. 28 de 
Setembro, 372 - 
Esplanada 

CERSAM 55 8 63 55 8 63 
3277-9055 / 
5756 / 5743 

R. Perite, 150 - 
Santa Teresa 

Subtotal      173     173     

Nordeste CERSAM 70 15 85 35 15 50 
3277-6067 / 
6065 / 9057 

Pça 13 de Maio, 
s/n - Nova 
Floresta 
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CERSAMI 20 6 26 8 6 14 
3246-7564 / 
7565 / 7566 

Pça Muqui, 190 
- Bairro: 
Renascença 

CERSAM AD 60 7 67 50 7 57 
3246-7538 / 
7539 / 7547 

R. Joaquim 
Gouvea, 600 - 
São Paulo 

Subtotal      178     121     

Noroeste 

CERSAM 60 16 76 50 16 66 
3277-7220 / 
7115 / 7216 /  
7229 

Rua Camarugi, 
10 - Padre 
Eustáquio 

CERSAMI 20 6 26 8 6 14 
3277-7227 / 
9279 

Rua 
Manhumirim, 
415 - Carlos 
Prates 

Subtotal      102     80     

Norte 

UPA 45 45 90 45 45 90 
3277-7044 / 
6875 / 6871 

R. Oscar Lobo 
Pereira, 270 - 
Primeiro de 
Maio 

CERSAM 60 6 66 15 6 21 
3246-9563 / 
9561 / 9562 

R. Furquim 
Werneck, 125 - 
Guarani 

Subtotal      156     111     

Oeste 

UPA 55 55 110 55 55 110 
3277-7044 / 
6875 / 6871 

Av. Barão 
Homem de 
Melo, 1710 - 
Nova Granada 

CERSAM 40 9 49 25 9 34 
3277-9601 / 
6488 / 6599 

R. Oscar 
Trompowiski, 
1325 - Grajaú 

Subtotal      159     144     

Pampulha UPA 45 45 90 45 45 90 
3277-8441 / 
8435 / 3447  

Av. Santa 
Terezinha, 515 - 
Santa Terezinha 
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CERSAM 60 6 66 20 6 26 
 3277-7918 / 
7934 / 7935  

R. do Mel, 77 - 
Pampulha 

CERSAM AD 
P (Antigo) 

40 10 50 30 10 40 
3277-1573 / 
1574 / 1575 

R. Lugúria, 70 - 
Bandeirantes 

CERSAM AD 
P/NO 

60 12 72 45 12 57 
Inauguração 

Set/2019  

Avenida João 
XXIII, nº 1253, 
Bairro Jardim 

São José. CEP 30 
820 - 660.  

SUP 2  

0 10 10 0 10 10 
Inauguração 

Set/2019   

Avenida João 
XXIII, nº 1253, 
Bairro Jardim 

São José. CEP 30 
820 - 660.  

(CERSAM 
AD P/NO) 

Subtotal      288     223     

Venda 
Nova 

UPA 55 55 110 55 55 110 
3277-5504 / 
8909  

R. Padre Pedro 
Pinto, 175 - 
Venda Nova 

CERSAM 70 10 80 50 10 60 
 3277-5432 / 
5470 / 5434  

R. Boa Vista, 228 
- São João 
Batista 

Subtotal      190     170     

                      

TOTAL         1.495     1.241     

TOTAL 
GERAL 

2.736 

           

  
DIA DE 

SEMANA 
FINAL DE 
SEMANA 

  Total UPA 620 620 
  Total CERSAM 852 598 
  Total SUP  23 23 
  TOTAL REFEIÇÕES/DIA 2.736 
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 OBSERVAÇÕES:  

 

1. Distribuição: 

a. As refeições do tipo “marmitex” serão fornecidas no almoço e jantar para as UPA’s, no 

jantar para o SUP, no jantar para os CERSAM’s em todos os dias da semana no almoço 

no domingo para CERSAM´s. 

 

b. As refeições do tipo “self-service” serão fornecidas no almoço para os CERSAM’s, de 

segunda a sábado. 

 

c. O número de refeições a serem fornecidas diariamente será informado por e-mail, pelo 

gerente da unidade, ou alguém designado por ele. 

 

2. O horário de entrega nas unidades será:  

a. Almoço: de 11:00 às 12:00 horas. 

b. Jantar: 16:00 às 17:00 horas 

 

3. O quantitativo de refeições poderá ter uma variação, conforme a solicitação diária, de até 

15% (Quinze por cento). 

 

4. Regulamentação técnica: todo processo de produção, transporte, acondicionamento, 

armazenamento, distribuição, uso de EPI´s, higiene do colaborador e outras etapas do 

processo de produção de alimentos seguirá as normas da Resolução RDC nº 216 de 15 de 

setembro de 2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a Portaria CVS(Centro 

de Vigilância Sanitária) nº 5 de 9 de abril de 2013 do Estado de São Paulo. 

 

5. Outras unidades poderão ser incorporadas pela SMSA ao longo da vigência do contrato. 

 

6. “Marmitex”: 

a. Tipo de acondicionamento: as refeições do tipo “marmitex” (pratos quentes) deverão 

estar acondicionadas individualmente, em “marmitex” marmitex de isopor, com no 

mínimo 3 divisórias, e dimensões aproximadas de 215x162x50 milímetros. 

 

b. Tipo de acondicionamento: as saladas (pratos frios) deverão estar acondicionadas 

separadamente, em recipiente plástico descartável com tampa, transparente, de boa 

qualidade. 

 

c. Tipo de acondicionamento: as sobremesas deverão estar acondicionadas em pote 

plástico descartável com tampa, de boa qualidade, com capacidade aproximada de 100 

ml. 

 

d. Tipo de acondicionamento: as frutas deverão estar embaladas em plástico atóxico. 

 

e. As refeições deverão estar embaladas de forma a preservar a integridade e higiene dos 

alimentos, conforme normas da legislação sanitária vigente. 

 

f. A CONTRATADA deverá fornecer junto a cada refeição do tipo “marmitex”, um 

conjunto de talheres (garfo, faca e colher de sobremesa), descartáveis, confeccionados 

com material resistente, apropriados para o consumo das refeições, embalados 

individualmente, em saco plástico devidamente lacrado, de forma a garantir as 
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condições de higiene e manuseio, conforme legislação sanitária vigente, acompanhados 

de guardanapo de papel. 

 

g. Além de embaladas separadamente as refeições “marmitex” de pratos quentes deverão 

ser entregues em “hot box” distinto da salada e/ou sobremesa, evitando assim o 

comprometimento da qualidade destas em detrimento do calor proveniente dos pratos 

quentes. 

 

h. As embalagens do tipo “hot box” em que são acondicionados os “marmitex” para 

entrega deverão ser trocadas periodicamente de acordo com as condições de 

deterioração das mesmas e da possibilidade do comprometimento da refeição 

transportada em observância à questão da higiene. 

 

i. A embalagem para dieta líquida ou pastosa deverá ser plástica, descartável, resistente 

(de forma que os alimentos possam ser manuseados com segurança e praticidade), 

redonda, com tampa (com um encaixe resistente), capacidade de 500ml, fabricada em 

polipropileno, atóxico. 

 

j. O peso médio de cada marmitex deverá ser de 400 gramas.  

 

 

7. “Self Service”: 

a. Para o modelo “self-service” serão necessários balcões térmicos frio e quente elétricos, 

proporcionais a quantidade de preparações constantes no Anexo II deste documento. 

Todas as unidades deste modelo deverão apresentar balcão térmico, sendo que os 

mesmos serão de responsabilidade da contratada, e deverão seguir o padrão GN para 

cubas, sendo selecionado o tamanho conforme o levantamento do número de refeições 

na unidade e segundo as descrições: 

 

RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 

TAMPA, SEM ALÇAS, COM CANTOS ARREDONDADOS E ABAS LATERAIS, 

DIMENSÕES APROXIMADAS: 530 X 325 X 60 MM (cuba pequena). 

 

 RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 

TAMPA, SEM ALÇAS, COM CANTOS ARREDONDADOS E ABAS LATERAIS, 

DIMENSÕES APROXIMADAS 530 X 325 X 100 MM (cuba média). 

 

 RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 

TAMPA, ALÇAS E ABAS LATERAIS, DIMENSÕES: 530 X 325 X 200 MM, TIPO 

GASTRONORM 1/1 (cuba grande). 

 

b. Balcão térmico: O balcão térmico deverá ser em inox, com capacidade para mínimo 4 

cubas gastronômicas, resistência de 2.000 a 2.500w, lâmpada piloto, com termostato 

acoplado tipo capilar (200C a 1200C) para controle de temperatura, voltagem de 110v, 

estrutura tubular com pintura eletrostática, rodízio com travas ou niveladores, com 

protetor salivar em aço inox ou em vidro. Os balcões serão disponibilizados por sistema 

de comodato e será de responsabilidade da contratada fornecer manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos; 

 

c. Os vasilhames com as refeições do tipo “self service” deverão estar acondicionados 

individualmente, de forma a preservar a integridade e higiene dos alimentos, de acordo 
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com as normas da legislação sanitária vigente, inclusive durante e após a montagem dos 

balcões térmicos. 

 

d. A CONTRATADA deverá fornecer a porção média de 400 gramas por refeição.  

 

 
 PRAZO DE ENTREGA: 

 

1. O fornecimento será diário nas UPA’s, CERSAM’s e SUP’s, conforme e-mails enviados 

pelos gerentes das unidades, e conforme Anexos deste Edital. 

 

2. A execução do contrato se iniciará imediatamente após a publicação do extrato do contrato 

no Diário Oficial do Município, sendo que a contratada terá 2 dias para iniciar a entrega 

nos serviços, após a emissão da ordem de serviço ou outro documento compatível com a 

execução.  

 

 

 LOCAL DE ENTREGA: 

 

a) As refeições do tipo “marmitex” serão fornecidas no almoço e jantar para as UPA’s, no 

jantar para os SUPs e no jantar para os CERSAM’s, em todos os dias da semana. 

 

b) As refeições do tipo “self-service” serão fornecidas no almoço para os CERSAM’s, de 

segunda a sábado.        

 

c) O quantitativo de refeições poderá ter uma variação, conforme a solicitação diária, de até 

15% (Quinze por cento). 

 

 As refeições deverão ser entregues nos seguintes endereços: 

 

REGIONAL UNIDADE 
CONTATO DO SERVIÇO 

TELEFONE ENDEREÇO 

BARREIRO 

UPA 3277-5842 / 5840 Av. Aurélio Lopes, 20, Diamante 

CERSAM 
3277-5902 / 5903 / 

1530 
R. Ribeiro, da Luz, 29 - Barreiro 

CERSAM AD 
3277-3632/ 

3630/3631 
R. Monte alto, 211 - Cardoso 

CENTRO 

SUL 
SUP 3277-4263 / 4063 

Av. Francisco Sales, 111  - Sta. 

Efigênia (Noturno: 19hs às 08hs) 

LESTE 

UPA 
3277-1102 / 9030 / 

9040 

R. 28 de Setembro, 372 - 

Esplanada 

CERSAM 
3277-9055 / 5756 / 

5743 
R. Perite, 150 - Santa Teresa 

NORDESTE 

CERSAM 
3277-6067 / 6065 / 

9057 

Pça 13 de Maio, s/n - Nova 

Floresta 

CERSAMI 
3246-7564 / 7565 / 

7566 

Pça Muqui, 190 - Bairro: 

Renascença 
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CERSAM AD 
3246-7538 / 7539 / 

7547 

R. Joaquim Gouvêa, 600 - São 

Paulo 

NOROESTE 

CERSAM 
3277-7220 / 7115 / 

7216 /  7229 

Rua Camarugi, 10 - Padre 

Eustáquio 

CERSAMI 3277-7227 / 9279 
Rua Manhumirim, 415 - Carlos 

Prates 

NORTE 

UPA 
3277-7044 / 6875 / 

6871 

R. Oscar Lobo Pereira, 270 - 

Primeiro de Maio 

CERSAM 
3246-9563 / 9561 / 

9562 

R. Furquim Werneck, 125 - 

Guarani 

OESTE 

UPA 
3277-7044 / 6875 / 

6871 

Av. Barão Homem de Melo, 1710 - 

Nova Granada 

CERSAM 
3277-9601 / 6488 / 

6599 

R. Oscar Trompowisky, 1325 - 

Grajaú 

PAMPULHA 

UPA 
3277-8441 / 8435 / 

3447  

Av. Santa Terezinha, 515 - Santa 

Terezinha 

CERSAM 
 3277-7918 / 7934 / 

7935  
R. do Mel, 77 - Pampulha 

CERSAM AD 
3277-1573 / 1574 / 

1575 
R. Lugúria, 70 - Bandeirantes 

CERSAM AD 
PAMPULHA/NOR

OESTE (P/NO) 

Inauguração em 

Set/2019 

Avenida João XXIII, nº 1253, 

Bairro Jardim São José. CEP 30 

820 - 660. 

SUP II (CERSAM 

AD P/NO) 

Inauguração em 

Set/2019 

Avenida João XXIII, nº 1253, 

Bairro Jardim São José. CEP 30 

820 - 660. 

VENDA 

NOVA 

UPA 3277-5504 / 8909  
R. Padre Pedro Pinto, 175 - Venda 

Nova 

CERSAM 
 3277-5432 / 5470 / 

5434  

R. Boa Vista, 228 - São João 

Batista 

 

 Poderão ser incluídas outras unidades durante execução do contrato. 

 

 

 FORMA DE ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DAS 

REFEIÇÕES: 

 

1. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo transporte das refeições do seu 

estabelecimento até os locais determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme 

este Anexo, bem como pelo seu descarregamento. 

 

2.  A contratada deverá seguir as normas vigentes de higiene presentes na RDC nº 216 de 15 

de setembro de 2004 e a Portaria CVS-5 de 9 de abril de 2013. 

 

3. Para o transporte das refeições, deverão ser seguidas as normas legais vigentes, a 

climatização adequada, armazenamento, higiene e todas as condições que permitam 

manter a conservação dos alimentos entregues, de forma a não alterar sua condição para 

consumo imediato. 
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4. As refeições, seja em “marmitex” ou outro modelo deverão ser transportadas em “hot box”, 

tanto para preparações quentes como frias, em bom estado de conservação e limpeza, 

seguindo a especificação:  

 

CAIXA TÉRMICA, EM POLIETILENO, RETANGULAR, COM TAMPA, FECHOS EM 

AÇO INOXIDÁVEL, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS, EMPILHÁVEL, 

CAPACIDADE PARA 30 LITROS, PARA CUBAS TIPO GASTRONORM 1/1, 

PROFUNDIDADE ATÉ 200 MM. 

 

5. Os veículos de transporte da CONTRATADA deverão possuir Certificado de Vistoria 

Sanitária de Veículos de Transporte de Alimentos para Consumo Humano, expedido pela 

Vigilância Sanitária Municipal. 

 

6. “Marmitex”: 
 

6.1. Tipo de acondicionamento: as refeições do tipo “marmitex” (pratos quentes) deverão 

estar acondicionadas individualmente, em marmitex de isopor, com no mínimo 3 

divisórias, e dimensões aproximadas de 215x162x50 milímetros; 

 

6.2. Tipo de acondicionamento: as saladas (pratos frios) deverão estar acondicionadas 

separadamente, em recipiente plástico descartável com tampa, transparente, de boa 

qualidade. 

 

6.3. Tipo de acondicionamento: as sobremesas deverão estar acondicionadas em pote 

plástico descartável com tampa, de boa qualidade, com capacidade aproximada de 

100 ml. 

 

6.4. Tipo de acondicionamento: as frutas deverão estar embaladas em plástico atóxico. 

 

6.5. As refeições deverão estar embaladas de forma a preservar a integridade e higiene dos 

alimentos, conforme normas da legislação sanitária vigente. 

 

6.6. A CONTRATADA deverá fornecer junto a cada refeição do tipo “marmitex”, um 

conjunto de talheres (garfo, faca e colher de sobremesa), descartáveis, confeccionados 

com material resistente, apropriados para o consumo das refeições, embalados 

individualmente, em saco plástico devidamente lacrado, de forma a garantir as 

condições de higiene e manuseio, conforme legislação sanitária vigente, 

acompanhados de guardanapo de papel. 

 

6.7. Além de embaladas separadamente as refeições “marmitex” de pratos quentes 

deverão ser entregues em “hot box” distinto da salada e/ou sobremesa, evitando assim 

o comprometimento da qualidade destas em detrimento do calor proveniente dos 

pratos quentes. 

 

6.8. As embalagens do tipo “hot box” em que são acondicionados os “marmitex” para 

entrega deverão ser trocadas periodicamente de acordo com as condições de 

deterioração das mesmas e da possibilidade do comprometimento da refeição 

transportada em observância à questão da higiene. 

 

6.9. As dietas especiais, conforme item 6 do Anexo II deste Edital serão apresentadas na 

forma de “marmitex” apenas e deverão estar identificadas no exterior, conforme os 

tipos de dietas especiais descritas neste anexo. 
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6.10. A embalagem para dieta líquida ou pastosa deverá ser plástica, descartável, resistente 

(de forma que os alimentos possam ser manuseados com segurança e praticidade), 

redonda, com tampa (com um encaixe resistente), capacidade de 500ml, fabricada em 

polipropileno, atóxico. 

 

7. “Self Service”: 

 

7.1. Para o modelo “self-service” serão necessários balcões térmicos frio e quente elétricos, 

proporcionais à quantidade de preparações constantes no Anexo II deste Edital. Todas 

as unidades deste modelo deverão apresentar balcão térmico, sendo que os mesmos 

serão de responsabilidade da contratada, e deverão seguir o padrão GN para cubas, 

sendo selecionado o tamanho conforme o levantamento do número de refeições na 

unidade e segundo as descrições: 

 

 RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 

TAMPA, SEM ALÇAS, COM CANTOS ARREDONDADOS E ABAS 

LATERAIS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 530 X 325 X 60 MM (cuba 

pequena). 

 

 RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 

TAMPA, SEM ALÇAS, COM CANTOS ARREDONDADOS E ABAS 

LATERAIS, DIMENSÕES APROXIMADAS 530 X 325 X 100 MM (cuba média). 

 

 RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 

TAMPA, ALÇAS E ABAS LATERAIS, DIMENSÕES: 530 X 325 X 200 MM, 

TIPO GASTRONORM 1/1 (cuba grande). 

 

7.2. Balcão térmico: O balcão térmico deverá ser em inox, com capacidade para mínimo 4 

cubas gastronômicas, resistência de 2.000 a 2.500w, lâmpada piloto, com termostato 

acoplado tipo capilar (200C a 1200C) para controle de temperatura, voltagem de 110v, 

estrutura tubular com pintura eletrostática, rodízio com travas ou niveladores, com 

protetor salivar em aço inox ou em vidro. Os balcões serão disponibilizados por 

sistema de comodato e será de responsabilidade da contratada fornecer manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos;  

 

7.3. Os vasilhames com as refeições do tipo “self-service” deverão estar acondicionados 

individualmente, de forma a preservar a integridade e higiene dos alimentos, de 

acordo com as normas da legislação sanitária vigente, inclusive durante e após a 

montagem dos balcões térmicos. 

 

7.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a manutenção diária de 

toda a infraestrutura necessária para o funcionamento adequado dos balcões “self-

service”, tais como: 

 

a. pratos brancos de cerâmica, onde serão servidas as refeições, em bom estado de 

conservação e devidamente higienizados, em quantidades equivalentes ao 

quantitativo de refeições que serão servidas; 

 

b. bandejas plásticas lisas para apoio dos pratos; 

 

c. conjunto de talheres em aço inoxidável (garfo, faca e colher de sobremesa), 

devidamente higienizados, embalados em plástico, em quantidades equivalentes ao 
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quantitativo de refeições que serão servidas, acompanhados de guardanapo de 

papel; 

 

d. vasilhames e utensílios para servir as refeições; 

 

e. recolhimento e higienização dos pratos, talheres, vasilhames e demais utensílios 

utilizados; 

 

f. disponibilizar copeira para fracionamento das refeições tipo “self-service”, sendo a 

mesma responsável por aferir temperatura do balcão e organizar as cubas nos 

balcões; 

 

g. fornecer utensílios para o serviço de “self-service” apenas de aço inox sólido, não 

sendo aceitos outros materiais nos utensílios como madeira ou plástico, que 

dificultam a higienização. Os utensílios utilizados para servir as refeições serão de 

responsabilidade da contratada em higienizar e acondicionar em local protegido. 

 

7.5. Será ainda de responsabilidade da CONTRATADA: 

  

a. manutenção dos balcões “self-service”, de forma que eles estejam em perfeito 

estado de funcionamento; 

 

b. monitoramento da temperatura do banho-maria, visando manter os alimentos 

acondicionados em temperatura de segurança; 

 

c. limpeza dos balcões “self-service”, antes, durante e após as refeições servidas. 

 

d. substituir prontamente os empregados responsáveis por distribuir e servir as 

refeições “self-service”, além de higienizar o local deste fornecimento. 

 

e. será de responsabilidade da CONTRATADA a montagem e a desmontagem dos 

balcões térmicos. Tais procedimentos acontecerão, respectivamente, no início e no 

término do contrato. 

 

f. divulgar o cardápio mensalmente podendo, este, sofrer leves variações de acordo 

com a safra dos alimentos a serem utilizados em sua elaboração. 

 

g. garantir que as refeições sejam servidas à temperatura adequada: 

 Para os pratos quentes: acima de 65ºC (momento de sua chegada às unidades de 

saúde); 

 Para pratos frios: máximo 10º (momento de sua chegada às unidades de saúde);  

 Para pratos frios: abaixo de 4ºC em refrigeração; 

 Banho-maria dos balcões térmicos: entre 50ºC e 90ºC. 

 

h. providenciar de forma imediata a manutenção ou reposição do balcão, ou 

fornecimento de marmitex compatível no caso de não haver balcão térmico em 

funcionamento. 

 

8. Os locais de armazenamento de refeições - “marmitex” - e os locais que utilizarem os 

balcões “self service” deverão ser periodicamente higienizados pela CONTRATADA, de 

acordo com a legislação vigente, para que ofereçam condições de higiene e adequada 

segurança alimentar. 
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9. A CONTRATADA deverá observar todos os critérios e padrões de higienização e limpeza 

dos locais propícios ao acúmulo de sólidos orgânicos ou inorgânicos, nos termos do 

Decreto Municipal nº 9.559/99, de forma a se evitar a proliferação e o desenvolvimento dos 

vetores ou reservatórios de doenças infectocontagiosas e de zoonoses. 

 

10. Caso seja do interesse do licitante, os locais onde serão instalados os balcões para o 

fornecimento das refeições do tipo “self service” (CERSAM’s, conforme tabela constante 

na cláusula do Local de Entrega deste Anexo) estarão disponíveis para visita técnica, 

mediante agendamento prévio junto aos gerentes destas unidades. 

 

 

 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 

 

1. O número diário e tipos de refeições a serem fornecidas serão informados por e-mail, pelo 

gerente da unidade, ou alguém designado por ele até as 9:30 horas para o almoço e 15:00 

horas para o jantar. 

 

2. O recebimento das refeições será por servidor designado, em cada local especificado, em 

dia e horário pré-determinado, conforme este Anexo e conforme o “Formulário de 

Fornecimento Diário de Refeições” (Anexo III deste Edital). 

 

2.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar termômetros adequados (específicos) para 

registro de temperatura dos alimentos (quentes e frios). 

 

2.2. A CONTRATADA deverá divulgar mensalmente o cardápio semanal, que poderá 

sofrer leves variações de acordo com a safra dos alimentos a serem utilizados em sua 

elaboração. 

 

2.3. A CONTRATADA dirigir-se-á ao local de entrega, munida do “Formulário de 

Fornecimento Diário de Refeições” (Anexo III deste Edital), em 02 (duas) vias, 

sendo uma via de controle retida na unidade e a seguinte atestada após conferência e 

entregue à CONTRATADA. 

           

2.4. É de responsabilidade da CONTRATADA a impressão e utilização diária, do 

“Formulário de Fornecimento Diário de Refeições” (Anexo III deste Edital), em 

02 (duas) vias. 

 

2.5. Um servidor de cada serviço deverá estar disponível para acompanhar a entrega das 

refeições, conferindo cardápio, quantidades e tipos previamente definidos, de acordo 

com o informado por e-mail, devendo ainda verificar a temperatura dos alimentos 

(através do termômetro), bem como as condições de transporte e de distribuição. 

 

2.6. O servidor atestará o cumprimento do “Fornecimento de Refeições” pela 

CONTRATADA, desde que tenham sido atendidas as condições estabelecidas neste 

documento e seus Anexos. 

 

3. Em caso de irregularidade não sanada no momento pela CONTRATADA, o servidor 

designado reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente, para 

aplicação de penalidade. 

 

4. Em nenhuma hipótese será admitido o recebimento diverso do objeto licitado ou com 

qualquer diferença das exigências e proposta contidas na licitação. 
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5. Em caso de alguma suspeita com relação à qualidade da refeição fornecida, a unidade 

atendida deverá suspender o consumo, reservar o alimento, em local refrigerado, para que a 

Vigilância Sanitária do Município colete amostra e adote os procedimentos fiscais.  

 

6. Se for constatado que a qualidade do alimento é imprópria, a unidade atendida deverá 

encaminhar à Diretoria de Logística da Secretaria Municipal de Saúde um termo expondo 

o ocorrido acompanhado do laudo da Vigilância Sanitária para que possam ser aplicadas as 

medidas cabíveis junto à CONTRATADA, conforme constante neste documento. 

 

6.1. A CONTRATADA deverá substituir as refeições, imediatamente, dentro do horário de 

distribuição, desde que fique comprovada a preexistência de irregularidades ou de 

condições inadequadas no transporte, que comprometam a integridade daquelas. 

 

7. A CONTRATADA terá de cumprir o prazo de entrega pactuado e: 

 

7.1. Garantir a boa qualidade das refeições entregues. 

 

7.2. Responsabilizar-se pelo transporte das refeições de seu estabelecimento até os locais 

determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme este Anexo, bem como 

pelo seu descarregamento. 
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ANEXO II DO EDITAL 

 

CARDÁPIO BÁSICO E DIETAS ESPECIAIS 
 

1 – PRATO PRINCIPAL: CARNES 

ESPECIFICAÇÃO 
PER CAPTA 

(GRAMAS) 
OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

BOVINA 

COZIDA (CUBOS 

MÉDIOS – ENTRE 10 A 

15 GRAMAS - OU ISCAS)  

150 g.  Alcatra/ chã de dentro/ contra-filé 

MOÍDA 100 g. Músculo ou acém 

ASSADA (EM ISCAS) 130 g.  Lagarto ou chã de fora 

ENSOPADA (CUBOS 

MÉDIOS DE 10 A 15 

GRAMAS) 

120 g. Músculo ou acém 

FÍGADO (ISCAS 

GRELHADAS) 
120 g.  

 

SUÍNA 

COZIDA (CUBOS 

MÉDIOS – ENTRE 10 A 

15 GRAMS - OU ISCAS) 

130 g. Lombo ou pernil 

ASSADA (EM ISCAS) 130 g. Lombo ou pernil 

 

 

 

AVES (FRANGO) 

COZIDO (CUBOS 

MÉDIOS – ENTRE 10 A 

15 GRAMAS – OU 

ISCAS) 

120 g. Filé de peito 

ASSADO (COXA OU 

SOBRECOXA 

DESFIADA SEM PELE) 

250 g. Sobrecoxa/ Coxa 

PEIXE FILÉ 150 g. Peixe sem espinha 

 

LINGÜIÇA 

ASSADA (CORTADA 

EM RODELAS 

PEQUENAS – 1CM DE 

ESPESSURA) 

130 g.  

*O ovo não será permitido como proteína principal e será aceito apenas nas preparações de 

guarnições.  

 

                               2 - GUARNIÇÕES 

ESPECIFICAÇÃO PER CAPTA (GRAMAS) 

BATATA (INGLESA) 

AO FORNO 120 g. 

ENSOPADA 120 g. 

SAUTÊ 120 g. 

PURÊ 130 g. 

MASSAS EM GERAL 
LASANHA, CANELONE, 

MACARRÃO, ESPAGUETE, ETC. 

 

                                       100 g. 

LEGUMES 

À MILANESA 50 g. 

AO MOLHO BRANCO 100 g. 

ENSOPADOS 90 g. 

GRATINADOS 90 g. 

SAUTÊ 100 g. 

SOUFLÊS DIVERSOS 130 g. 

TORTAS LEGUMES 120 g. 

FAROFAS DIVERSAS 60 g. 

ANGU  50 g. 
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3 - SALADAS (MISTA) 
 

ESPECIFICAÇÃO 
PER CAPTA 

(GRAMAS) 
OBSERVAÇÕES 

MISTA 120 g. (média) 

FOLHOSOS 40 g. (média) 

LEGUMES / VERDURAS 50 g.  

 

 

 

4 - ACOMPANHAMENTOS 
 

ESPECIFICAÇÃO 
PER CAPTA 

(GRAMAS) 
OBSERVAÇÕES 

 

 

ARROZ 
SIMPLES 90 g. 

Estas medidas referem-se ao alimento 

antes de ser cozido; assim sendo, após o 

cozimento sofrerão variações 

(acréscimos) 

DE FORNO 50 g.  

À GREGA 70 g.  

 

FEIJÃO 

SIMPLES 40 g. Com 40% de caldo e grãos macios. 

TROPEIRO 50 g.  

TUTU 30 g.  

  

 

 

5 - SOBREMESAS 
 

ESPECIFICAÇÃO 
PER CAPTA 

(GRAMAS) 
OBSERVAÇÕES 

EM PASTA 60 g.  

 

FRUTAS 
120 g. 

Frutas de unidade ou picadas em cubos 

pequenos (5 a 10 gramas). As frutas 

picadas deverão ser acondicionadas em 

pote transparente de plástico com tampa. 

EM CALDA 50 g. 

As frutas em calda deverão ser 

acondicionadas em pote transparente de 

plástico com tampa. 

TABLETES 50 g. 
Embalados individualmente. Embalagem 

plástica lacrada.  

GELATINA / PUDIM 150 g. 
Pronto para consumo. 

MOUSSE 100 g. 
Pronto para consumo. 

PAVÊ 100 g. 
Pronto para consumo. 

SALADA DE FRUTAS 150 g. 
Pronto para consumo. Frutas picadas em 

cubos pequenos (5 a 10 gramas). 
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6 - DIETAS ESPECIAIS 

 

6.1 - DIETA LIQUIDA RESTRITA: 

 

 Dieta composta de líquidos claros e com baixa quantidade de resíduo. Não podem conter açúcar, gordura, leite e fibras 

 Indicada para pacientes pré ou pós-operatório de cirurgias, ou preparo para exames.  

 

 

 

ALMOÇO E JANTAR 

CALDO DE LEGUMES COADO 

GELATINA DIET DE COR CLARA (4 POTINHOS DE 100G CADA) 

 

OBS: O caldo de legumes não poderá ser industrializado. O mesmo deverá ser proveniente 

de legumes in natura.  

 

 

6.2 - DIETA LÍQUIDA COMPLETA: 

 

 Dieta de consistência líquida, composta por todos os alimentos. Indicada para pacientes que necessitam de consistência 

adaptada, mas sem restrição nos tipos de alimentos. 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA E NORMOSSÓDICA. 

 

 

ALMOÇO E JANTAR 

SOPA DE LEGUMES COM FEIJÃO E CARNE BATIDOS DE FORMA HOMOGÊNEA. 

SOBREMESA: GELATINA 

 

 

 

 

 

6.5 - DIETA BRANDA: 

 

 Dieta pobre em fibras, constituída de alimentos bem cozidos. Não podem ser servidas hortaliças cruas e as frutas permitidas 

são as macias (banana e mamão) e servidas sem casca. 

 Indicada para pacientes com dificuldade de mastigação, digestão e imunossuprimidos. 

 Não são permitidos condimentos e frituras. 

6.3 - DIETA PARA DISFÁGICO (PASTOSA HOMOGÊNEA): 

 

 Dieta com alimentos batidos, engrossados e sem pedaços; não devem conter arroz.  

 Indicada para pacientes com disfagia. 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA E NORMOSSÓDICA. 

 

ALMOÇO E JANTAR 

FEIJÃO BATIDO ENGROSSADO 

CARNE (BOVINA/SUINA/FRANGO) COZIDA BATIDA  

PURÊ DE LEGUMES COZIDOS 

SOBREMESA: PUDIM CREMOSO OU PAPAS DE FRUTAS 

TODAS AS PREPARAÇÕES BATIDAS CONJUNTAMENTE FORMANDO UMA 

PASTA HOMOGÊNEA. 

6.4 - DIETA PASTOSA (PASTOSA HETEROGÊNEA): 

 

 Dieta com alimentos batidos 

 Indicada para pacientes com disfagia com grau moderado a leve e pacientes com dificuldade de mastigação.  

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPIDICA E NORMOSSÓDICA. 

 

ALMOÇO E JANTAR 

PAPA DE ARROZ 

FEIJÃO BATIDO ENGROSSADO 

CARNE (BOVINA/SUINA/FRANGO) COZIDA BATIDA  

PURE DE LEGUMES COZIDOS 

SOBREMESA: GELATINA, PUDIM CREMOSO OU PAPAS DE FRUTAS 

TODAS AS PREPARAÇÕES BATIDAS E SERVIDAS SEPARADAMENTE. 
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ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ BEM COZIDO 

FEIJÃO BATIDO / CARNE COZIDA (CUBOS PEQUENOS/ ISCAS) OU MOÍDA OU 

FRANGO ENSOPADO (CUBOS PEQUENOS/ ISCAS) 

LEGUMES COZIDOS 

SOBREMESA: GELATINA, DOCES EM PASTA OU FRUTAS MACIAS SEM CASCA. 

 

6.6 - DIETA LIVRE: 

 

 Dieta em consistência normal.  

 Indicada para pacientes sem dificuldade de mastigação e/ou gastrointestinais.  

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA E NORMOSSÓDICA. 

 Em alguns casos pode ser solicitada a OPÇÃO DE SOPA DE MACARRÃO COM LEGUMES E CARNE.   

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ  

FEIJÃO (INTEIRO / TUTU/ TROPEIRO) 

CARNE  

GUARNIÇÃO (LEGUMES) 

SALADA  

SOBREMESA: GELATINA, DOCES EM PASTA OU FRUTAS  

 

6.7- DIETA HIPOSSÓDICA: 

 

 Dieta de consistência normal ou adaptada (branda/ pastosa/disfagia), com algumas preparações isentas em sal de cozinha e 

condimentos. 

 Indicada para pacientes que necessitam diminuir o sódio da alimentação.   

 Em alguns casos pode ser solicitada a OPÇÃO DE SOPA DE MACARRÃO COM LEGUMES E CARNE PREPARADAS 

COM POUCO SAL E ISENTA DE CONDIMENTOS.  

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA E HIPOSSÓDICA. 

 

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ SEM SAL 

FEIJÃO COM SAL 

CARNE OU FRANGO COM SAL 

LEGUMES SEM SAL 

SALADA DE FOLHOSOS SEM SAL 

SOBREMESA: FRUTAS OU DOCES 

A PREPRAÇÃO HIPOSSÓDICA DEVERÁ SER ACOMPANHADA COM SACHÊ DE 1 

GRAMA DE SAL REFINADO.  

 

 

6.8 – DIETA PARA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (IRC conservador): 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (branda/ pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com insuficiência renal crônica EM TRATAMENTO CONSERVADOR 

 NORMOCALÓRICA, HIPOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, HIPOSSÓDICA E HIPOCALÊMICA. 

 

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ SEM SAL 

FEIJÃO COM SAL (COM MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE POTÁSSIO) 

CARNE COM SAL 

GUARNIÇÃO COMPOSTA DE LEGUMES SEM SAL E COM BAIXO TEOR DE 

POTÁSSIO. ISENTAS DE LEITE. 

SALADA  

SOBREMESA: GELATINA, FRUTAS (COM BAIXO TEOR DE POTÁSSIO) 

 

 

 

6.9 – DIETA PARA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (IRC DIALÍTICO): 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (branda/ pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com insuficiência renal crônica EM TRATAMENTO DIALÍTICO 

 HIPERCALÓRICA, HIPERPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, HIPOSSÓDICA E HIPOCALÊMICA. 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS – SSOGF 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA – DLOG 
 

PREGÃO 248/2019                                                                                                                  Página 39 de 112 
 página 39 de 112 

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ SEM SAL (2 PORÇÕES) 

FEIJÃO COM SAL (COM MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE POTÁSSIO) 

CARNE COM SAL (2 PORÇÕES) 

GUARNIÇÃO (LEGUMES) SEM SAL (COM BAIXO TEOR DE POTÁSSIO) 

SALADA  

SOBREMESA: GELATINA, FRUTAS (COM BAIXO TEOR DE POTÁSSIO) 

 

 

 

 

6.10 – DIETA PARA HEPATOPATIA: 

 

 Dieta em consistência branda ou adaptada (pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com disfunção hepática.  

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, HIPOLIPÍDICA E HIPOSSÓDICA.  

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ (CONSISTENCIA BRANDA) SEM SAL 

FEIJÃO COM SAL (BATIDO) 

CARNE MAGRAS (CONSISTÊNCIA BRANDA) COM SAL 

GUARNIÇÃO (LEGUMES) SEM SAL  

NÃO SERVIR SALADA  

(Observação: todas as preparações devem ser elaboradas com pouco óleo, não servir) 

frituras.  

SOBREMESA: GELATINA, FRUTAS MACIAS SEM CASCA 

 

6.11 – DIETA LAXATIVA: 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (pastosa/disfagia). 

 Indicada para pacientes com constipação intestinal 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, NORMOSSÓDICA E RICA EM FIBRAS.  

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ  

FEIJÃO (2 PORÇÕES) 

CARNE  

GUARNIÇÃO (LEGUMES LAXATIVOS)  

SALADA COM AZEITE 

SOBREMESA: FRUTAS (LAXATIVAS) 

 

 

 

 

6.12 – DIETA CONSTIPANTE: 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com diarréia 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, NORMOSSÓDICA E POBRE EM FIBRAS 

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ  

FEIJÃO (1/2 PORÇÃO) 

CARNE  

GUARNIÇÃO (LEGUMES CONSTIPANTES)  

NÃO SERVIR SALADA  

SOBREMESA: GELATINA, FRUTAS (CONTIPANTES) 

 

 

 

 

6.13 – DIETA SEM LACTOSE: 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com intolerância a lactose 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, NORMOSSÓDICA E ISENTA DE LACTOSE.  
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ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ  

FEIJÃO  

CARNE  

GUARNIÇÃO (LEGUMES) SEM PREPARAÇÕES COM LEITE 

SALADA  

SOBREMESA: GELATINA, FRUTAS  

 

 

 

 

6.14 - DIETA PARA DIABÉTICOS 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com DIABETES e/ou hiperglicemias 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, NORMOSSÓDICA E ISENTA DE AÇÚCARES 

 

 

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ  

FEIJÃO  

CARNE  

GUARNIÇÃO (LEGUMES)  

SALADA  

SOBREMESA: GELATINA DIET, FRUTAS DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO 

OBSERVAÇÃO: PORCIONAMENTO CONFORME TABELA DE CALORIAS 

 

 

TABELA DE CALORIAS: 

* “C” = colher de sopa 

Calorias Vegetal A Vegetal B Vegetal C Arroz Feijão Carne 

1000 cal à vontade 02 C ---- 02 C 01 C ½ porção 

1200 cal à vontade 03 C 01 C 02 C 02 C 01 porção 

1500 cal à vontade 03 C 02 C 03 C 02 C 01 porção 

1500 cal à vontade 04 C 02 C 04 C 03 C 01 porção 

2000 cal à vontade 04 C 02 C 05 C 03 C 01 porção 

2200 cal à vontade 04 C 03 C 06 C 04 C 01 porção 

2500 cal à vontade 05 C 03 C 07 C 06 C 01 porção 

 

 Vegetal A: Acelga, tomate, cebola, agrião, abobrinha, cheiro verde, alface, repolho, 

almeirão, couve-flor, pimentão, pepino. 

 

 Vegetal B: Vagem, quiabo, cenoura, moranga, chuchu, beterraba, batata baroa. 

 

 Vegetal C: Batata inglesa, batata doce, inhame, mandioca, cará. 

 

OBS: O vegetal C poderá ser substituído por angu, farofa, macarrão, na mesma quantidade. 

Dieta branda: Quando a dieta for branda para diabetes, excluir os vegetais A e usar caldo de 

feijão 
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ANEXO III DO EDITAL 

 

FORMULÁRIO DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES 
 

 
PBH - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

SOLICITAÇÃO DIÁRIA DE REFEIÇÕES 

 

UNIDADE:   

 

DATA:  HORA:  

 

REFEIÇÃO: ALMOÇO  JANTAR  

 
 

Quantidade 

Tipo de 
Refeição 

Cardápio especial Cardápio 
básico 

Observação 

Branda Hipossódica Líquida Pastosa Diabético Outra    

Quantidade          

TOTAL GERAL:    

 
 

Responsável fornecedor:  

 

Responsável Unidade:  

 
Comentários: (usar o verso) 
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ANEXO IV DO EDITAL 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 

 

Para auxiliar-nos no processo de melhoria contínua, gostaríamos de saber a sua opinião a 

respeito de nosso ambiente, produtos e serviços. 
 

1. Ambiente – apresentação da comida e organização dos balcões? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

 

2. Sobre os produtos – aparência e sabor dos alimentos? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

 

3. Variedades do cardápio refeições e sobremesa? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

 

4. Higiene e limpeza do local e dos funcionários? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

 

5. O atendimento é eficiente, prestativo e no tempo adequado? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 
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6. De forma geral como você avalia a qualidade de nossos serviços? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

 

Para avaliação da satisfação dos clientes será considerado: 

 

Score:  

Ótimo: 2 pontos 

Bom: 1,5 ponto 

Regular: 1 ponto 

Ruim: 0,5 ponto 

 

Será calculado valor total referente às 6 questões. A contratante fará acompanhamento da 

satisfação dos usuários e solicitará ajustes conforme necessidade de melhoria dos serviços 

prestados.  
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ANEXO V DO EDITAL 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

Razão social: 

CNPJ:  

Endereço:  

Telefone: 

Endereço eletrônico (e-mail) para contato:  

 

Objeto:  
 

Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

 

LOTE ÚNICO 

 

 

 

ITEM SICAM DESCRIÇÃO 
VALOR 

MENSAL 

VALOR 

GLOBAL 

1   R$ ........... R$............ 

 
 

 

___________, _____ de ________________ de _____ 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO VI DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

A empresa ............. com sede na .......... nº ..... Bairro ............. , cidade de ....................., 

inscrita no CNPJ nº .......................................por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a.) ........................................, portador (a) Carteira de Identidade R.G. 

nº............................................. e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da 

lei, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República/88, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos.  

 

□ Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

 

 

________________, _____ de ________________ de ______ 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO VII DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR 

123/2006 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante _________________ é beneficiária da Lei 

Complementar 123/2006, na condição de _____________ considerando os valores da receita 

bruta e o atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada.  

 

Atestamos para os devidos fins, que a licitante não se encontra enquadrada em nenhuma das 

hipóteses, que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a 

X do § 4º do art. 3º da Lei 123/2006:  

a)  de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  
 

b)  que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior;  
 

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de 

outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei 

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II 

do caput deste artigo; 
 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 

empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
 

e)  cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do 

caput deste artigo;  
 

f)  constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
 

g)  que participe do capital de outra pessoa jurídica;  
 

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito 

imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de 

empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 

previdência complementar;  
 

i)  resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 

pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  
 

j)  constituída sob a forma de sociedade por ações. 
 

k) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação 

de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 
 

Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte 

quaisquer fatos supervenientes que alterem a situação de nossa empresa. 

 

___________, __ de ________________ de ______ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS – SSOGF 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA – DLOG 
 

PREGÃO 248/2019                                                                                                                  Página 47 de 112 
 página 47 de 112 

 

ANEXO VIII DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como 

representante devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO 

LICITANTE] (doravante denominado [Licitante]), declara, sob as penas da lei, em especial o 

art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada a, discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 

presente certame, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Município antes da 

abertura oficial das propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

 

___________, __ de ________________ de ______ 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO IX DO EDITAL 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA LEI ORGÂNICA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

Declaro, para os devidos fins, que os trabalhadores da              (Razão Social do 

Licitante)_____________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, sediada no    

__________(endereço completo)___________, envolvidos na execução do objeto da licitação 

mencionada acima não incorrem nas proibições previstas no artigo 49-B da Lei Orgânica 

deste Município, in verbis: 

 

Art. 49-B - Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades do Município os trabalhadores 

das empresas contratadas declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em 

julgado ou proferida por órgão colegiado relativa a, pelo menos, uma das seguintes situações: 

 

Art. 49-B acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 14/09/2011 (Art. 2º) 
I - representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de 

abuso do poder econômico ou político; 

II - condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública 

ou o patrimônio público. 

  

Parágrafo único - Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a 

apresentar ao contratante, antes do início da execução do contrato, declaração de que os 

trabalhadores que prestarão serviço ao Município não incorrem nas proibições de que trata 

este artigo. (NR) 

 

 

___________, __ de ________________ de ________ 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da adjudicatária 
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ANEXO X DO EDITAL 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato de prestação de serviços que 

entre si celebram o Município de Belo 

Horizonte e a empresa 

............................................................. 
 

O Município de Belo Horizonte, CNPJ 18.715.383/0001-40, neste ato representado pelo(a) 

Secretário (a) Municipal ................................................., doravante denominado Contratante 

e a empresa ................................................., estabelecida ........................................, CNPJ 

..............................................., representada por........................, neste ato denominada 

Contratada, celebram o presente contrato, decorrente do pregão eletrônico nº ........................, 

processo administrativo .............................., e em conformidade com os Decretos Municipais 

nº 12.436/06, nº 12.437/06 e nº 15.113/13 e com as Leis Federais n° 8.666/93 e nº 10.520/02, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente contrato o fornecimento diário de refeições aos usuários dos 

Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM) e do Serviço de Urgência 

Psiquiátrica (SUP) e aos usuários e acompanhantes previstos em lei, das Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA) do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte (SUS-BH), 

conforme especificações constantes neste contrato e seus Anexos. 

 

SICAM ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE DE 

COMPRA 
QUANTIDADE ANUAL 

0195 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, 

CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO 

ANEXO I DESTE CONTRATO 

UNIDADE 516.719 

Self-Service Marmitex 

212.992 303.727 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA(S) DOTAÇÃO(ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

 

2.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão acobertadas pela (s) 

seguinte (s) dotação (ções) orçamentária (s): 

 

2302.3401.10.302.114.2891.0006.339039.12.03.50.01.49 

2302.3401.10.302.114.2893.0001.339039.12.03.50.01.49 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR  

 

3.1. O presente contrato tem o valor de R$ ..................................................................... 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA  

 

4.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com os termos do art. 57, inciso II, 

da Lei nº 8.666/93. 

 

4.2. A prorrogação a que se refere o subitem anterior será realizada mediante termo aditivo. 
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4.3. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a 

legislação em vigor. Nos casos de majoração do valor contratual exigir-se-á reforço da 

garantia prevista na Cláusula Décima Terceira deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 

 

5.1. O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, desde que 

observados o interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite para apresentação 

da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IPCA/IBGE). 

 

5.2.  Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Contratada.  

 

CLÁUSULA SEXTA: DO ADITAMENTO DOS SERVIÇOS E PREÇOS 

 

6.1. Fica vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique 

custos adicionais, ou alteração conceitual dos projetos. 

 

6.2. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços. 

 

6.3. Não constitui alteração contratual vedada o reajuste de preços previsto contratualmente. 

 

6.4. Excetuam-se da regra o ato autorizativo exarado, prévia e expressamente pelo titular da 

Secretaria ou da Entidade em cuja dotação orçamentária a despesa ocorrerá, em processo 

próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração contratual para se atingir 

o interesse público. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. Iniciar a execução do objeto contratado no primeiro dia após a publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial do Município.  

 

7.2. Dar ciência, imediatamente e por escrito, do recebimento das Notas de Empenho/Ordens 

de Serviço ou outros instrumentos hábeis enviados pelo CONTRATANTE. 

 

7.3. Atender, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, as convocações para retirada da(s) 

Nota(s) de Empenho ou de outro instrumento hábil.  

 

7.4. Entregar o(s) produto(s) no prazo, local e condições estabelecidos, cumprindo, fielmente, 

todas as disposições constantes deste instrumento. 

 

7.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local 

determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega. 

 

7.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer 

deterioração, substituindo-os sempre que for o caso. 

 

7.6.1. É vedado à CONTRATADA, em qualquer hipótese, aproveitar componente de 

refeição preparada e não servida para a confecção de outras refeições. 
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7.7. Efetuar a higienização dos alimentos, principalmente vegetais crus em processo de 

desinfecção em solução clorada e conservar sob refrigeração até o momento da 

distribuição. 

 

7.8. Observar a aceitação das preparações servidas. No caso de haver rejeição por parte dos 

pacientes, excluí-las dos cardápios futuros com autorização dos gerentes das UPA’s e 

CERSAM’s. 

 

7.9. Atender as solicitações de dietas prescritas, sem alteração no preço da refeição, 

respeitando as classificações e composições das dietas definidas neste documento. 

 

7.10. Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho ou planos de contingência 

para situações emergenciais, tais como: falta de água, energia elétrica/gás, vapor, quebra 

de equipamentos, greves e outros, assegurando a continuidade dos serviços 

estabelecidos no presente documento. 

 

7.11. Manter sempre um preposto, nutricionista, com poderes para tomar deliberação e/ou 

atender a qualquer solicitação do CONTRATANTE quanto a tudo que se relacione a 

boa execução dos serviços contratados. 

 

7.12. Fornecer aos funcionários, uniformes, de acordo com a função, no mínimo três jogos, na 

cor branca compostos por cobertura adequada para a cabeça, aventais, capotes, máscara, 

gorro, propés, luvas, sapatos ou botas, além de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI), observando o zelo por sua conservação. 

 

7.13. Fornecer crachás de identificação, com fotografia recente, a todos os funcionários em 

serviço nas dependências das Unidades objeto desta contratação. 

 

7.14. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas quanto à execução do 

fornecimento, nos termos deste instrumento e da legislação aplicável. 

 

7.15. Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer alteração de dados cadastrais para 

atualização.  

 

7.16. Apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovação de 

cumprimento das obrigações tributárias e sociais, bem como outras legalmente 

exigidas. 

 

7.17. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, 

tributários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal 

necessário à execução do   fornecimento. 

 

7.18. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento contratado, tais como tributos, 

fretes, embalagem e demais encargos. 

 

7.19. Responder, integralmente, pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

por sua culpa ou dolo, decorrentes da contratação, não reduzindo ou excluindo a 

responsabilidade o mero fato de a execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte 

do CONTRATANTE. 

 

7.20. Não utilizar em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
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trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 

art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

8.1. Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 

irregularidades encontradas na execução do fornecimento. 

 

8.2. Solicitar, acompanhar e fiscalizar o fornecimento do(s) produto(s), assim como se 

responsabilizar pelo pedido dentro dos quantitativos fixados. 

 

8.3. Aplicar mensalmente, em no mínimo 5 usuários de cada serviço, a Pesquisa de Satisfação 

do Usuário (Anexo IV), para auxiliar no processo de melhoria contínua do serviço 

prestado.  

 

8.4. Zelar pelo cumprimento dos atos relativos às obrigações que assumir contratualmente, 

bem como pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do 

contrato em que figure como parte. 

 

8.5. Fiscalizar as condições de habilitação e qualificações do fornecedor, exigidas no TR, 

durante toda a execução do fornecimento, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do 

artigo 55 da Lei 5.666/93 e do Decreto 15.155/2013. 

 

8.6. Pagar no vencimento a fatura correspondente ao fornecimento do(s) produto(s). 

 

8.7. Promover a fiscalização e gestão do contrato através dos seguintes servidores: 

 

 GESTOR: Renata Mascarenhas Bernardes – BM-77577-4 

                        Diretoria de Assistência à Saúde-DIAS-SMSA/BH 

 

 FISCAL: Fernando de Siqueira Ribeiro – BM- 82192-X 

                      Coordenação de Saúde Mental-DIAS-SMSA-BH 

 

 FISCAL: Alex Sander Sena Peres – BM 84437-7      

                      Gerência de Urgência e Emergência-GEURE/DIAS/SMSA-BH 

 

 APOIOS DOS FISCAIS: 
a) Diretores Regionais de Saúde ou gerente designado. 

b) Gerentes das Unidades de Saúde constantes na cláusula  do Local de Entrega 

pertencente ao Anexo I deste contrato, mediante publicação em portaria. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1. Os documentos fiscais deverão ser atestados pelo servidor ou comissão responsável pelo 

recebimento do(s) produto(s), após o recebimento definitivo do(s) mesmo(s). 

 

9.2. O pagamento será realizado pelo valor de unidades de refeições fornecidas dentro do 

período de 30 dias corridos. Caberá ao fiscal do contrato consolidar os quantitativos 

mensais junto à empresa e aos gerentes locais responsáveis pelo acompanhamento da 

execução (apoios do fiscal), informar o valor de refeições fornecidas e o valor total a ser 

pago à contratada.  
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9.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do adimplemento, pela 

Diretoria Financeira ou equivalente da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

9.4. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o produto e o quantitativo 

efetivamente entregue. 

 

9.5. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será 

contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência do Fornecedor, sujeitando-o às seguintes penalidades: 

 

10.1.1. advertência. 

 

10.1.2. multas nos seguintes percentuais: 

 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de 

atraso, na entrega do(s) produto(s), até o limite de 9,9%, correspondente a até 

30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos 

impostos destacados no documento fiscal; 

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 

empenho ou outro instrumento hábil em caso de recusa do infrator em aceitá-

la(o) ou retirá-la(o); 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação 

quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das 

obrigações assumidas. 

d) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente 

for descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em 

desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou 

com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o 

fim a que se destina; 

e) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato 

quando o infrator der causa ao seu cancelamento;  

f) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator 

ensejar o cancelamento do contrato e sua conduta implicar em gastos à 

Administração Pública superiores aos contratados ou registrados. 

 

10.1.3. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do 

SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 

Horizonte, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do artigo 20 do Decreto 

Municipal 12.436/2006; 

 

10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
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10.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela Diretoria de Logística da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

10.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do 

pagamento imediatamente subsequente à sua aplicação.  

 

10.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário 

Municipal Adjunto de Saúde. 

 

10.4. A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

administração pública será aplicada pelo Secretário Municipal de Saúde. 

 

10.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de 

licitar e contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

 

10.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada 

a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

10.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias 

úteis para apresentação de recurso. 

 

10.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena 

execução do objeto contratado. 

 

10.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os 

prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

 

10.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como 

inexecução total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo 

razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente 

pela contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO/RESCISÃO 

 

11.1. O presente contrato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer 

notificação ou interpelação ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser 

rescindido a qualquer tempo.  

 

11.2. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na legislação, desde 

que formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, bem como nas hipóteses de a Contratada: 

 

11.2.1. infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato; 

 

11.2.2. entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

 

11.2.3. transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

 

11.2.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste 

contrato, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 
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11.2.5. deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 2 

(dois) dias seguidos, salvo por motivo de força maior, desde que haja 

comunicação prévia e imediata ao Contratante; 

 

11.2.6. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, 

tributárias e sociais; 

 

11.2.7. ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou 

contratar com a Administração Municipal; 

 

11.2.8. subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto contratado, 

exceto na hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, 

desde que expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso 

a integral responsabilidade da Contratada. 

 

11.2.9. associar-se com outrem, bem como realizar fusão, cisão ou incorporação ou 

integralização de capital, salvo com expressa autorização do Contratante. 

 

11.3.  A rescisão do contrato poderá ser: 

 

I. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

no subitem anterior; 

 

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração; 

 

III. judicial, nos termos da legislação. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 

 

12.1. Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do Contratante, devidamente 

justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à Contratada, a 

não ser em caso de dano efetivo disso resultante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

13.1. Exigir-se-á da adjudicatária, previamente à assinatura do contrato, a prestação de 

garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, podendo optar por 

uma das seguintes modalidades: 

 

I.     caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

II. seguro garantia; 

 

III. fiança bancária. 

 

13.1.1. A opção pela modalidade de garantia será feita quando da convocação pela 

Administração Municipal. 
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13.1.2. Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser 

recolhida obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal (Banco 104) através da 

Conta Nº 71096-9 (Operação 006) – Agência 0093-0. 

 

13.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 

contratuais. 

 

13.3. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, 

devendo este efetuar o pagamento do respectivo prêmio por todo o período da garantia, 

independentemente do prazo de vigência indicado na apólice. 

 

13.4. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 

obrigações contratuais.   

 

13.5. O Município de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia 

exigida para ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato. 

 

13.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de 

qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer 

a respectiva reposição no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado 

da data em que for notificada. 

 

13.6.1. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as 

obrigações contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência 

de qualquer reclamação a elas relativas. 

 

13.7. As modalidades de seguro garantia e de fiança bancária não podem trazer cláusulas 

restritivas do uso da garantia e nem de limitações de prazo para comunicado de sinistro, 

se for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, conforme previsto nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

14.2. A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da 

Contratada, não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

14.3. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação 

financeira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO 

 

15.1. A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município “DOM” 

correrá por conta e ônus da Administração Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS ANEXOS 

 

16.1. Vincula-se ao presente contrato a proposta da Contratada, nos termos do art. 55, XI, da 

Lei nº 8.666/93 e são anexos ao presente instrumento e dele fazem parte integrante: 
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 ANEXO I – Projeto Básico; 

 ANEXO II – Cardápio Básico e Dietas Especiais; 

 ANEXO III – Formulário de Fornecimento Diário de Refeições; 

 ANEXO IV – Formulário de Pesquisa de Satisfação do Usuário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 

 

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por 

mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda do 

presente instrumento. 

 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 3 (três) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................... 

Representante da Empresa 
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ANEXO I DA MINUTA DO CONTRATO 

 

PROJETO BÁSICO 

 

 

 ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

  

SICAM ESPECIFICAÇÃO 

0195 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SALADA E SOBREMESA CONFORME 

CARDÁPIO DO DIA, ENDEREÇOS E QUANTITATIVOS DESCRITOS EM ANEXO. 

SENDO 2.736 (DUAS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES/DIA, 

ENTRE “MARMITEX”, DIETA ESPECIAL E SELF-SERVICE (BALCÃO). 

 

QUANTITATIVO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS POR REGIONAL 

Regional Unidade 

Refeições diárias durante 
a semana 

Refeições diárias finais 
de semana 

Contato do Serviço 

Almoço Jantar TOTAL Almoço Jantar TOTAL Telefone Endereço 

Barreiro 

UPA 55 55 110 55 55 110 
3277-5842 / 
5840 

Av. Aurélio 
Lopes, 20, 
Diamante 

CERSAM 50 12 62 40 12 52 
3277-5902 / 
5903 / 1530 

R. Ribeiro da 
Luz, 29 - 
Barreiro 

CERSAM AD 60 4 64 40 4 44 
3277-3632/ 
3630/3631 

R. Monte alto, 
211 - Cardoso 

Subtotal      236     206     

Centro 
Sul 

SUP 0 13 13 0 13 13 
3277-4263 / 
4063 

Av. Francisco 
Sales, 111  - Sta. 
Efigênia 
(Noturno: 19hs 
às 08hs) 

Subtotal      13     13     

Leste 

UPA 55 55 110 55 55 110 
3277-1102 / 
9030 / 9040 

R. 28 de 
Setembro, 372 - 
Esplanada 

CERSAM 55 8 63 55 8 63 
3277-9055 / 
5756 / 5743 

R. Perite, 150 - 
Santa Teresa 

Subtotal      173     173     
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Nordeste 

CERSAM 70 15 85 35 15 50 
3277-6067 / 
6065 / 9057 

Pça 13 de Maio, 
s/n - Nova 
Floresta 

CERSAMI 20 6 26 8 6 14 
3246-7564 / 
7565 / 7566 

Pça Muqui, 190 
- Bairro: 
Renascença 

CERSAM AD 60 7 67 50 7 57 
3246-7538 / 
7539 / 7547 

R. Joaquim 
Gouvea, 600 - 
São Paulo 

Subtotal      178     121     

Noroeste 

CERSAM 60 16 76 50 16 66 
3277-7220 / 
7115 / 7216 /  
7229 

Rua Camarugi, 
10 - Padre 
Eustáquio 

CERSAMI 20 6 26 8 6 14 
3277-7227 / 
9279 

Rua 
Manhumirim, 
415 - Carlos 
Prates 

Subtotal      102     80     

Norte 

UPA 45 45 90 45 45 90 
3277-7044 / 
6875 / 6871 

R. Oscar Lobo 
Pereira, 270 - 
Primeiro de 
Maio 

CERSAM 60 6 66 15 6 21 
3246-9563 / 
9561 / 9562 

R. Furquim 
Werneck, 125 - 
Guarani 

Subtotal      156     111     

Oeste 

UPA 55 55 110 55 55 110 
3277-7044 / 
6875 / 6871 

Av. Barão 
Homem de 
Melo, 1710 - 
Nova Granada 

CERSAM 40 9 49 25 9 34 
3277-9601 / 
6488 / 6599 

R. Oscar 
Trompowiski, 
1325 - Grajaú 

Subtotal      159     144     
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Pampulha 

UPA 45 45 90 45 45 90 
3277-8441 / 
8435 / 3447  

Av. Santa 
Terezinha, 515 - 
Santa Terezinha 

CERSAM 60 6 66 20 6 26 
 3277-7918 / 
7934 / 7935  

R. do Mel, 77 - 
Pampulha 

CERSAM AD 
P (Antigo) 

40 10 50 30 10 40 
3277-1573 / 
1574 / 1575 

R. Lugúria, 70 - 
Bandeirantes 

CERSAM AD 
P/NO 

60 12 72 45 12 57 
Inauguração 

Set/2019  

Avenida João 
XXIII, nº 1253, 
Bairro Jardim 

São José. CEP 30 
820 - 660.  

SUP 2  

0 10 10 0 10 10 
Inauguração 

Set/2019   

Avenida João 
XXIII, nº 1253, 
Bairro Jardim 

São José. CEP 30 
820 - 660.  

(CERSAM 
AD P/NO) 

Subtotal      288     223     

Venda 
Nova 

UPA 55 55 110 55 55 110 
3277-5504 / 
8909  

R. Padre Pedro 
Pinto, 175 - 
Venda Nova 

CERSAM 70 10 80 50 10 60 
 3277-5432 / 
5470 / 5434  

R. Boa Vista, 228 
- São João 
Batista 

Subtotal      190     170     

                      

TOTAL         1.495     1.241     

TOTAL 
GERAL 

2.736 

           

  
DIA DE 

SEMANA 
FINAL DE 
SEMANA 

  Total UPA 620 620 
  Total CERSAM 852 598 
  Total SUP  23 23 
  TOTAL REFEIÇÕES/DIA 2.736 
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 OBSERVAÇÕES:  

 

1. Distribuição: 

a. As refeições do tipo “marmitex” serão fornecidas no almoço e jantar para as UPA’s, no 

jantar para o SUP, no jantar para os CERSAM’s em todos os dias da semana no almoço 

no domingo para CERSAM´s. 

 

b. As refeições do tipo “self-service” serão fornecidas no almoço para os CERSAM’s, de 

segunda a sábado. 

 

c. O número de refeições a serem fornecidas diariamente será informado por e-mail, pelo 

gerente da unidade, ou alguém designado por ele. 

 

2. O horário de entrega nas unidades será:  

a. Almoço: de 11:00 às 12:00 horas. 

b. Jantar: 16:00 às 17:00 horas 

 

3. O quantitativo de refeições poderá ter uma variação, conforme a solicitação diária, de até 

15% (Quinze por cento). 

 

4. Regulamentação técnica: todo processo de produção, transporte, acondicionamento, 

armazenamento, distribuição, uso de EPI´s, higiene do colaborador e outras etapas do 

processo de produção de alimentos seguirá as normas da Resolução RDC nº 216 de 15 de 

setembro de 2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a Portaria CVS(Centro 

de Vigilância Sanitária) nº 5 de 9 de abril de 2013 do Estado de São Paulo. 

 

5. Outras unidades poderão ser incorporadas pela SMSA ao longo da vigência do contrato. 

 

6. “Marmitex”: 

a. Tipo de acondicionamento: as refeições do tipo “marmitex” (pratos quentes) deverão 

estar acondicionadas individualmente, em “marmitex” marmitex de isopor, com no 

mínimo 3 divisórias, e dimensões aproximadas de 215x162x50 milímetros. 

 

b. Tipo de acondicionamento: as saladas (pratos frios) deverão estar acondicionadas 

separadamente, em recipiente plástico descartável com tampa, transparente, de boa 

qualidade. 

 

c. Tipo de acondicionamento: as sobremesas deverão estar acondicionadas em pote 

plástico descartável com tampa, de boa qualidade, com capacidade aproximada de 100 

ml. 

 

d. Tipo de acondicionamento: as frutas deverão estar embaladas em plástico atóxico. 

 

e. As refeições deverão estar embaladas de forma a preservar a integridade e higiene dos 

alimentos, conforme normas da legislação sanitária vigente. 

 

f. A CONTRATADA deverá fornecer junto a cada refeição do tipo “marmitex”, um 

conjunto de talheres (garfo, faca e colher de sobremesa), descartáveis, confeccionados 

com material resistente, apropriados para o consumo das refeições, embalados 

individualmente, em saco plástico devidamente lacrado, de forma a garantir as 
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condições de higiene e manuseio, conforme legislação sanitária vigente, acompanhados 

de guardanapo de papel. 

 

g. Além de embaladas separadamente as refeições “marmitex” de pratos quentes deverão 

ser entregues em “hot box” distinto da salada e/ou sobremesa, evitando assim o 

comprometimento da qualidade destas em detrimento do calor proveniente dos pratos 

quentes. 

 

h. As embalagens do tipo “hot box” em que são acondicionados os “marmitex” para 

entrega deverão ser trocadas periodicamente de acordo com as condições de 

deterioração das mesmas e da possibilidade do comprometimento da refeição 

transportada em observância à questão da higiene. 

 

i. A embalagem para dieta líquida ou pastosa deverá ser plástica, descartável, resistente 

(de forma que os alimentos possam ser manuseados com segurança e praticidade), 

redonda, com tampa (com um encaixe resistente), capacidade de 500ml, fabricada em 

polipropileno, atóxico. 

 

j. O peso médio de cada marmitex deverá ser de 400 gramas.  

 

7. “Self Service”: 

a. Para o modelo “self-service” serão necessários balcões térmicos frio e quente elétricos, 

proporcionais a quantidade de preparações constantes no Anexo II deste contrato. 

Todas as unidades deste modelo deverão apresentar balcão térmico, sendo que os 

mesmos serão de responsabilidade da contratada, e deverão seguir o padrão GN para 

cubas, sendo selecionado o tamanho conforme o levantamento do número de refeições 

na unidade e segundo as descrições: 

 

RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 

TAMPA, SEM ALÇAS, COM CANTOS ARREDONDADOS E ABAS LATERAIS, 

DIMENSÕES APROXIMADAS: 530 X 325 X 60 MM (cuba pequena). 

 

 RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 

TAMPA, SEM ALÇAS, COM CANTOS ARREDONDADOS E ABAS LATERAIS, 

DIMENSÕES APROXIMADAS 530 X 325 X 100 MM (cuba média). 

 

 RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 

TAMPA, ALÇAS E ABAS LATERAIS, DIMENSÕES: 530 X 325 X 200 MM, TIPO 

GASTRONORM 1/1 (cuba grande). 

 

b. Balcão térmico: O balcão térmico deverá ser em inox, com capacidade para mínimo 4 

cubas gastronômicas, resistência de 2.000 a 2.500w, lâmpada piloto, com termostato 

acoplado tipo capilar (200C a 1200C) para controle de temperatura, voltagem de 110v, 

estrutura tubular com pintura eletrostática, rodízio com travas ou niveladores, com 

protetor salivar em aço inox ou em vidro. Os balcões serão disponibilizados por sistema 

de comodato e será de responsabilidade da contratada fornecer manutenção preventiva 

e corretiva dos equipamentos; 

 

c. Os vasilhames com as refeições do tipo “sel-service” deverão estar acondicionados 

individualmente, de forma a preservar a integridade e higiene dos alimentos, de acordo 

com as normas da legislação sanitária vigente, inclusive durante e após a montagem 

dos balcões térmicos. 
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d. A CONTRATADA deverá fornecer a porção média de 400 gramas por refeição.  

 

 

 PRAZO DE ENTREGA: 

 

1. O fornecimento será diário nas UPA’s, CERSAM’s e SUP’s, conforme e-mails enviados 

pelos gerentes das unidades, e conforme Anexos deste contrato. 

 

2. A execução do contrato se iniciará imediatamente após a publicação do extrato do contrato 

no Diário Oficial do Município, sendo que a contratada terá 2 dias para iniciar a entrega 

nos serviços, após a emissão da ordem de serviço ou outro documento compatível com a 

execução.  

 

 

 LOCAL DE ENTREGA: 

 

a) As refeições do tipo “marmitex” serão fornecidas no almoço e jantar para as UPA’s, no 

jantar para os SUPs e no jantar para os CERSAM’s, em todos os dias da semana. 

 

b) As refeições do tipo “self-service” serão fornecidas no almoço para os CERSAM’s, de 

segunda a sábado.        

 

c) O quantitativo de refeições poderá ter uma variação, conforme a solicitação diária, de até 

15% (Quinze por cento). 

 

 As refeições deverão ser entregues nos seguintes endereços: 

 

REGIONAL UNIDADE 
CONTATO DO SERVIÇO 

TELEFONE ENDEREÇO 

BARREIRO 

UPA 3277-5842 / 5840 Av. Aurélio Lopes, 20, Diamante 

CERSAM 
3277-5902 / 5903 / 

1530 
R. Ribeiro, da Luz, 29 - Barreiro 

CERSAM AD 
3277-3632/ 

3630/3631 
R. Monte alto, 211 - Cardoso 

CENTRO 

SUL 
SUP 3277-4263 / 4063 

Av. Francisco Sales, 111  - Sta. 

Efigênia (Noturno: 19hs às 08hs) 

LESTE 

UPA 
3277-1102 / 9030 / 

9040 

R. 28 de Setembro, 372 - 

Esplanada 

CERSAM 
3277-9055 / 5756 / 

5743 
R. Perite, 150 - Santa Teresa 

NORDESTE 

CERSAM 
3277-6067 / 6065 / 

9057 

Pça 13 de Maio, s/n - Nova 

Floresta 

CERSAMI 
3246-7564 / 7565 / 

7566 

Pça Muqui, 190 - Bairro: 

Renascença 

CERSAM AD 
3246-7538 / 7539 / 

7547 

R. Joaquim Gouvêa, 600 - São 

Paulo 

NOROESTE CERSAM 
3277-7220 / 7115 / 

7216 /  7229 

Rua Camarugi, 10 - Padre 

Eustáquio 
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CERSAMI 3277-7227 / 9279 
Rua Manhumirim, 415 - Carlos 

Prates 

NORTE 

UPA 
3277-7044 / 6875 / 

6871 

R. Oscar Lobo Pereira, 270 - 

Primeiro de Maio 

CERSAM 
3246-9563 / 9561 / 

9562 

R. Furquim Werneck, 125 - 

Guarani 

OESTE 

UPA 
3277-7044 / 6875 / 

6871 

Av. Barão Homem de Melo, 1710 - 

Nova Granada 

CERSAM 
3277-9601 / 6488 / 

6599 

R. Oscar Trompowisky, 1325 - 

Grajaú 

PAMPULHA 

UPA 
3277-8441 / 8435 / 

3447  

Av. Santa Terezinha, 515 - Santa 

Terezinha 

CERSAM 
 3277-7918 / 7934 / 

7935  
R. do Mel, 77 - Pampulha 

CERSAM AD 
3277-1573 / 1574 / 

1575 
R. Lugúria, 70 - Bandeirantes 

CERSAM AD 
PAMPULHA/NOR

OESTE (P/NO) 

Inauguração em 

Set/2019 

Avenida João XXIII, nº 1253, 

Bairro Jardim São José. CEP 30 

820 - 660. 

SUP II (CERSAM 

AD P/NO) 

Inauguração em 

Set/2019 

Avenida João XXIII, nº 1253, 

Bairro Jardim São José. CEP 30 

820 - 660. 

VENDA 

NOVA 

UPA 3277-5504 / 8909  
R. Padre Pedro Pinto, 175 - Venda 

Nova 

CERSAM 
 3277-5432 / 5470 / 

5434  

R. Boa Vista, 228 - São João 

Batista 

 

 Poderão ser incluídas outras unidades durante execução do contrato. 

 

 

 FORMA DE ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DAS 

REFEIÇÕES: 

 

1. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo transporte das refeições do seu 

estabelecimento até os locais determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme 

este Anexo, bem como pelo seu descarregamento. 

 

2.  A contratada deverá seguir as normas vigentes de higiene presentes na RDC nº 216 de 15 

de setembro de 2004 e a Portaria CVS-5 de 9 de abril de 2013. 

 

3. Para o transporte das refeições, deverão ser seguidas as normas legais vigentes, a 

climatização adequada, armazenamento, higiene e todas as condições que permitam 

manter a conservação dos alimentos entregues, de forma a não alterar sua condição para 

consumo imediato. 

 

4. As refeições, seja em “marmitex” ou outro modelo deverão ser transportadas em “hot box”, 

tanto para preparações quentes como frias, em bom estado de conservação e limpeza, 

seguindo a especificação:  

 

CAIXA TÉRMICA, EM POLIETILENO, RETANGULAR, COM TAMPA, FECHOS EM 

AÇO INOXIDÁVEL, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS, EMPILHÁVEL, 
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CAPACIDADE PARA 30 LITROS, PARA CUBAS TIPO GASTRONORM 1/1, 

PROFUNDIDADE ATÉ 200 MM. 

 

5. Os veículos de transporte da CONTRATADA deverão possuir Certificado de Vistoria 

Sanitária de Veículos de Transporte de Alimentos para Consumo Humano, expedido pela 

Vigilância Sanitária Municipal. 

 

6. “Marmitex”: 
 

6.1. Tipo de acondicionamento: as refeições do tipo “marmitex” (pratos quentes) deverão 

estar acondicionadas individualmente, em marmitex de isopor, com no mínimo 3 

divisórias, e dimensões aproximadas de 215x162x50 milímetros; 

 

6.2. Tipo de acondicionamento: as saladas (pratos frios) deverão estar acondicionadas 

separadamente, em recipiente plástico descartável com tampa, transparente, de boa 

qualidade. 

 

6.3. Tipo de acondicionamento: as sobremesas deverão estar acondicionadas em pote 

plástico descartável com tampa, de boa qualidade, com capacidade aproximada de 

100 ml. 

 

6.4. Tipo de acondicionamento: as frutas deverão estar embaladas em plástico atóxico. 

 

6.5. As refeições deverão estar embaladas de forma a preservar a integridade e higiene dos 

alimentos, conforme normas da legislação sanitária vigente. 

 

6.6. A CONTRATADA deverá fornecer junto a cada refeição do tipo “marmitex”, um 

conjunto de talheres (garfo, faca e colher de sobremesa), descartáveis, confeccionados 

com material resistente, apropriados para o consumo das refeições, embalados 

individualmente, em saco plástico devidamente lacrado, de forma a garantir as 

condições de higiene e manuseio, conforme legislação sanitária vigente, 

acompanhados de guardanapo de papel. 

 

6.7. Além de embaladas separadamente as refeições “marmitex” de pratos quentes 

deverão ser entregues em “hot box” distinto da salada e/ou sobremesa, evitando assim 

o comprometimento da qualidade destas em detrimento do calor proveniente dos 

pratos quentes. 

 

6.8. As embalagens do tipo “hot box” em que são acondicionados os “marmitex” para 

entrega deverão ser trocadas periodicamente de acordo com as condições de 

deterioração das mesmas e da possibilidade do comprometimento da refeição 

transportada em observância à questão da higiene. 

 

6.9. As dietas especiais, conforme item 6 do Anexo II deste contrato serão apresentadas na 

forma de “marmitex” apenas e deverão estar identificadas no exterior, conforme os 

tipos de dietas especiais descritas neste anexo. 

 

6.10. A embalagem para dieta líquida ou pastosa deverá ser plástica, descartável, resistente 

(de forma que os alimentos possam ser manuseados com segurança e praticidade), 

redonda, com tampa (com um encaixe resistente), capacidade de 500ml, fabricada em 

polipropileno, atóxico. 
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7. “Self Service”: 

 

7.1. Para o modelo “self-service” serão necessários balcões térmicos frio e quente elétricos, 

proporcionais à quantidade de preparações constantes no Anexo II deste contrato. 

Todas as unidades deste modelo deverão apresentar balcão térmico, sendo que os 

mesmos serão de responsabilidade da contratada, e deverão seguir o padrão GN para 

cubas, sendo selecionado o tamanho conforme o levantamento do número de refeições 

na unidade e segundo as descrições: 

 

 RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 

TAMPA, SEM ALÇAS, COM CANTOS ARREDONDADOS E ABAS 

LATERAIS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 530 X 325 X 60 MM (cuba 

pequena). 

 

 RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 

TAMPA, SEM ALÇAS, COM CANTOS ARREDONDADOS E ABAS 

LATERAIS, DIMENSÕES APROXIMADAS 530 X 325 X 100 MM (cuba média). 

 

 RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 

TAMPA, ALÇAS E ABAS LATERAIS, DIMENSÕES: 530 X 325 X 200 MM, 

TIPO GASTRONORM 1/1 (cuba grande). 

 

7.2. Balcão térmico: O balcão térmico deverá ser em inox, com capacidade para mínimo 4 

cubas gastronômicas, resistência de 2.000 a 2.500w, lâmpada piloto, com termostato 

acoplado tipo capilar (200C a 1200C) para controle de temperatura, voltagem de 110v, 

estrutura tubular com pintura eletrostática, rodízio com travas ou niveladores, com 

protetor salivar em aço inox ou em vidro. Os balcões serão disponibilizados por 

sistema de comodato e será de responsabilidade da contratada fornecer manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos;  

 

7.3. Os vasilhames com as refeições do tipo “self-service” deverão estar acondicionados 

individualmente, de forma a preservar a integridade e higiene dos alimentos, de 

acordo com as normas da legislação sanitária vigente, inclusive durante e após a 

montagem dos balcões térmicos. 

 

7.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a manutenção diária de 

toda a infraestrutura necessária para o funcionamento adequado dos balcões “self-

service”, tais como: 

 

a. pratos brancos de cerâmica, onde serão servidas as refeições, em bom estado de 

conservação e devidamente higienizados, em quantidades equivalentes ao 

quantitativo de refeições que serão servidas; 

 

b. bandejas plásticas lisas para apoio dos pratos; 

 

c. conjunto de talheres em aço inoxidável (garfo, faca e colher de sobremesa), 

devidamente higienizados, embalados em plástico, em quantidades equivalentes ao 

quantitativo de refeições que serão servidas, acompanhados de guardanapo de 

papel; 

 

d. vasilhames e utensílios para servir as refeições; 
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e. recolhimento e higienização dos pratos, talheres, vasilhames e demais utensílios 

utilizados; 

 

f. disponibilizar copeira para fracionamento das refeições tipo “self-service”, sendo a 

mesma responsável por aferir temperatura do balcão e organizar as cubas nos 

balcões; 

 

g. fornecer utensílios para o serviço de “self-service” apenas de aço inox sólido, não 

sendo aceitos outros materiais nos utensílios como madeira ou plástico, que 

dificultam a higienização. Os utensílios utilizados para servir as refeições serão de 

responsabilidade da contratada em higienizar e acondicionar em local protegido. 

 

7.5. Será ainda de responsabilidade da CONTRATADA: 

  

a. manutenção dos balcões “self-service”, de forma que eles estejam em perfeito 

estado de funcionamento; 

 

b. monitoramento da temperatura do banho-maria, visando manter os alimentos 

acondicionados em temperatura de segurança; 

 

c. limpeza dos balcões “self-service”, antes, durante e após as refeições servidas. 

 

d. substituir prontamente os empregados responsáveis por distribuir e servir as 

refeições “self-service”, além de higienizar o local deste fornecimento. 

 

e. será de responsabilidade da CONTRATADA a montagem e a desmontagem dos 

balcões térmicos. Tais procedimentos acontecerão, respectivamente, no início e no 

término do contrato. 

 

f. divulgar o cardápio mensalmente podendo, este, sofrer leves variações de acordo 

com a safra dos alimentos a serem utilizados em sua elaboração. 

 

g. garantir que as refeições sejam servidas à temperatura adequada: 

 Para os pratos quentes: acima de 65ºC (momento de sua chegada às unidades de 

saúde); 

 Para pratos frios: máximo 10º (momento de sua chegada às unidades de saúde);  

 Para pratos frios: abaixo de 4ºC em refrigeração; 

 Banho-maria dos balcões térmicos: entre 50ºC e 90ºC. 

 

h. providenciar de forma imediata a manutenção ou reposição do balcão, ou 

fornecimento de marmitex compatível no caso de não haver balcão térmico em 

funcionamento. 

 

8. Os locais de armazenamento de refeições - “marmitex” - e os locais que utilizarem os 

balcões “self service” deverão ser periodicamente higienizados pela CONTRATADA, de 

acordo com a legislação vigente, para que ofereçam condições de higiene e adequada 

segurança alimentar. 

 

9. A CONTRATADA deverá observar todos os critérios e padrões de higienização e limpeza 

dos locais propícios ao acúmulo de sólidos orgânicos ou inorgânicos, nos termos do 

Decreto Municipal nº 9.559/99, de forma a se evitar a proliferação e o desenvolvimento dos 

vetores ou reservatórios de doenças infectocontagiosas e de zoonoses. 
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10. Caso seja do interesse do licitante, os locais onde serão instalados os balcões para o 

fornecimento das refeições do tipo “self service” (CERSAM’s, conforme tabela constante 

na cláusula do Local de Entrega deste Anexo) estarão disponíveis para visita técnica, 

mediante agendamento prévio junto aos gerentes destas unidades. 

 

 

 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 

 

1. O número diário e tipos de refeições a serem fornecidas serão informados por e-mail, pelo 

gerente da unidade, ou alguém designado por ele até as 9:30 horas para o almoço e 15:00 

horas para o jantar. 

 

2. O recebimento das refeições será por servidor designado, em cada local especificado, em 

dia e horário pré-determinado, conforme este Anexo e conforme o “Formulário de 

Fornecimento Diário de Refeições” (Anexo III deste contrato). 

 

2.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar termômetros adequados (específicos) para 

registro de temperatura dos alimentos (quentes e frios). 

 

2.2. A CONTRATADA deverá divulgar mensalmente o cardápio semanal, que poderá 

sofrer leves variações de acordo com a safra dos alimentos a serem utilizados em sua 

elaboração. 

 

2.3. A CONTRATADA dirigir-se-á ao local de entrega, munida do “Formulário de 

Fornecimento Diário de Refeições” (Anexo III deste contrato), em 02 (duas) vias, 

sendo uma via de controle retida na unidade e a seguinte atestada após conferência e 

entregue à CONTRATADA. 

           

2.4. É de responsabilidade da CONTRATADA a impressão e utilização diária, do 

“Formulário de Fornecimento Diário de Refeições” (Anexo III deste contrato), 

em 02 (duas) vias. 

 

2.5. Um servidor de cada serviço deverá estar disponível para acompanhar a entrega das 

refeições, conferindo cardápio, quantidades e tipos previamente definidos, de acordo 

com o informado por e-mail, devendo ainda verificar a temperatura dos alimentos 

(através do termômetro), bem como as condições de transporte e de distribuição. 

 

2.6. O servidor atestará o cumprimento do “Fornecimento de Refeições” pela 

CONTRATADA, desde que tenham sido atendidas as condições estabelecidas neste 

documento e seus Anexos. 

 

3. Em caso de irregularidade não sanada no momento pela CONTRATADA, o servidor 

designado reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente, para 

aplicação de penalidade. 

 

4. Em nenhuma hipótese será admitido o recebimento diverso do objeto licitado ou com 

qualquer diferença das exigências e proposta contidas na licitação. 

 

5. Em caso de alguma suspeita com relação à qualidade da refeição fornecida, a unidade 

atendida deverá suspender o consumo, reservar o alimento, em local refrigerado, para que a 

Vigilância Sanitária do Município colete amostra e adote os procedimentos fiscais.  
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6. Se for constatado que a qualidade do alimento é imprópria, a unidade atendida deverá 

encaminhar à Diretoria de Logística da Secretaria Municipal de Saúde um termo expondo 

o ocorrido acompanhado do laudo da Vigilância Sanitária para que possam ser aplicadas as 

medidas cabíveis junto à CONTRATADA, conforme constante neste documento. 

 

6.1. A CONTRATADA deverá substituir as refeições, imediatamente, dentro do horário de 

distribuição, desde que fique comprovada a preexistência de irregularidades ou de 

condições inadequadas no transporte, que comprometam a integridade daquelas. 

 

7. A CONTRATADA terá de cumprir o prazo de entrega pactuado e: 

 

7.1. Garantir a boa qualidade das refeições entregues. 

 

7.2. Responsabilizar-se pelo transporte das refeições de seu estabelecimento até os locais 

determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme este Anexo, bem como 

pelo seu descarregamento. 
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ANEXO II DA MINUTA DO CONTRATO 

 

CARDÁPIO BÁSICO E DIETAS ESPECIAIS 
 
 

1 – PRATO PRINCIPAL: CARNES 

ESPECIFICAÇÃO 
PER CAPTA 

(GRAMAS) 
OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

BOVINA 

COZIDA (CUBOS 

MÉDIOS – ENTRE 10 A 

15 GRAMAS - OU ISCAS)  

150 g.  Alcatra/ chã de dentro/ contra-filé 

MOÍDA 100 g. Músculo ou acém 

ASSADA (EM ISCAS) 130 g.  Lagarto ou chã de fora 

ENSOPADA (CUBOS 

MÉDIOS DE 10 A 15 

GRAMAS) 

120 g. Músculo ou acém 

FÍGADO (ISCAS 

GRELHADAS) 
120 g.  

 

SUÍNA 

COZIDA (CUBOS 

MÉDIOS – ENTRE 10 A 

15 GRAMS - OU ISCAS) 

130 g. Lombo ou pernil 

ASSADA (EM ISCAS) 130 g. Lombo ou pernil 

 

 

 

AVES (FRANGO) 

COZIDO (CUBOS 

MÉDIOS – ENTRE 10 A 

15 GRAMAS – OU 

ISCAS) 

120 g. Filé de peito 

ASSADO (COXA OU 

SOBRECOXA 

DESFIADA SEM PELE) 

250 g. Sobrecoxa/ Coxa 

PEIXE FILÉ 150 g. Peixe sem espinha 

 

LINGÜIÇA 

ASSADA (CORTADA 

EM RODELAS 

PEQUENAS – 1CM DE 

ESPESSURA) 

130 g.  

*O ovo não será permitido como proteína principal e será aceito apenas nas preparações de 

guarnições.  

 

                               2 - GUARNIÇÕES 

ESPECIFICAÇÃO PER CAPTA (GRAMAS) 

BATATA (INGLESA) 

AO FORNO 120 g. 

ENSOPADA 120 g. 

SAUTÊ 120 g. 

PURÊ 130 g. 

MASSAS EM GERAL 
LASANHA, CANELONE, 

MACARRÃO, ESPAGUETE, ETC. 

 

                                       100 g. 

LEGUMES 

À MILANESA 50 g. 

AO MOLHO BRANCO 100 g. 

ENSOPADOS 90 g. 

GRATINADOS 90 g. 

SAUTÊ 100 g. 

SOUFLÊS DIVERSOS 130 g. 

TORTAS LEGUMES 120 g. 

FAROFAS DIVERSAS 60 g. 

ANGU  50 g. 
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3 - SALADAS (MISTA) 
 

ESPECIFICAÇÃO 
PER CAPTA 

(GRAMAS) 
OBSERVAÇÕES 

MISTA 120 g. (média) 

FOLHOSOS 40 g. (média) 

LEGUMES / VERDURAS 50 g.  

 

 

 

4 - ACOMPANHAMENTOS 
 

ESPECIFICAÇÃO 
PER CAPTA 

(GRAMAS) 
OBSERVAÇÕES 

 

 

ARROZ 
SIMPLES 90 g. 

Estas medidas referem-se ao alimento 

antes de ser cozido; assim sendo, após o 

cozimento sofrerão variações 

(acréscimos) 

DE FORNO 50 g.  

À GREGA 70 g.  

 

FEIJÃO 

SIMPLES 40 g. Com 40% de caldo e grãos macios. 

TROPEIRO 50 g.  

TUTU 30 g.  

  

 

 

5 - SOBREMESAS 
 

ESPECIFICAÇÃO 
PER CAPTA 

(GRAMAS) 
OBSERVAÇÕES 

EM PASTA 60 g.  

 

FRUTAS 
120 g. 

Frutas de unidade ou picadas em cubos 

pequenos (5 a 10 gramas). As frutas 

picadas deverão ser acondicionadas em 

pote transparente de plástico com tampa. 

EM CALDA 50 g. 

As frutas em calda deverão ser 

acondicionadas em pote transparente de 

plástico com tampa. 

TABLETES 50 g. 
Embalados individualmente. Embalagem 

plástica lacrada.  

GELATINA / PUDIM 150 g. 
Pronto para consumo. 

MOUSSE 100 g. 
Pronto para consumo. 

PAVÊ 100 g. 
Pronto para consumo. 

SALADA DE FRUTAS 150 g. 
Pronto para consumo. Frutas picadas em 

cubos pequenos (5 a 10 gramas). 
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6 - DIETAS ESPECIAIS 

 

6.1 - DIETA LIQUIDA RESTRITA: 

 

 Dieta composta de líquidos claros e com baixa quantidade de resíduo. Não podem conter açúcar, gordura, leite e fibras 

 Indicada para pacientes pré ou pós-operatório de cirurgias, ou preparo para exames.  

 

 

 

ALMOÇO E JANTAR 

CALDO DE LEGUMES COADO 

GELATINA DIET DE COR CLARA (4 POTINHOS DE 100G CADA) 

 

OBS: O caldo de legumes não poderá ser industrializado. O mesmo deverá ser proveniente 

de legumes in natura.  

 

 

6.2 - DIETA LÍQUIDA COMPLETA: 

 

 Dieta de consistência líquida, composta por todos os alimentos. Indicada para pacientes que necessitam de consistência 

adaptada, mas sem restrição nos tipos de alimentos. 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA E NORMOSSÓDICA. 

 

 

ALMOÇO E JANTAR 

SOPA DE LEGUMES COM FEIJÃO E CARNE BATIDOS DE FORMA HOMOGÊNEA. 

SOBREMESA: GELATINA 

 

 

 

 

 

6.5 - DIETA BRANDA: 

 

 Dieta pobre em fibras, constituída de alimentos bem cozidos. Não podem ser servidas hortaliças cruas e as frutas permitidas 

são as macias (banana e mamão) e servidas sem casca. 

 Indicada para pacientes com dificuldade de mastigação, digestão e imunossuprimidos. 

 Não são permitidos condimentos e frituras. 

6.3 - DIETA PARA DISFÁGICO (PASTOSA HOMOGÊNEA): 

 

 Dieta com alimentos batidos, engrossados e sem pedaços; não devem conter arroz.  

 Indicada para pacientes com disfagia. 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA E NORMOSSÓDICA. 

 

ALMOÇO E JANTAR 

FEIJÃO BATIDO ENGROSSADO 

CARNE (BOVINA/SUINA/FRANGO) COZIDA BATIDA  

PURÊ DE LEGUMES COZIDOS 

SOBREMESA: PUDIM CREMOSO OU PAPAS DE FRUTAS 

TODAS AS PREPARAÇÕES BATIDAS CONJUNTAMENTE FORMANDO UMA 

PASTA HOMOGÊNEA. 

6.4 - DIETA PASTOSA (PASTOSA HETEROGÊNEA): 

 

 Dieta com alimentos batidos 

 Indicada para pacientes com disfagia com grau moderado a leve e pacientes com dificuldade de mastigação.  

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPIDICA E NORMOSSÓDICA. 

 

ALMOÇO E JANTAR 

PAPA DE ARROZ 

FEIJÃO BATIDO ENGROSSADO 

CARNE (BOVINA/SUINA/FRANGO) COZIDA BATIDA  

PURE DE LEGUMES COZIDOS 

SOBREMESA: GELATINA, PUDIM CREMOSO OU PAPAS DE FRUTAS 

TODAS AS PREPARAÇÕES BATIDAS E SERVIDAS SEPARADAMENTE. 
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ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ BEM COZIDO 

FEIJÃO BATIDO / CARNE COZIDA (CUBOS PEQUENOS/ ISCAS) OU MOÍDA OU 

FRANGO ENSOPADO (CUBOS PEQUENOS/ ISCAS) 

LEGUMES COZIDOS 

SOBREMESA: GELATINA, DOCES EM PASTA OU FRUTAS MACIAS SEM CASCA. 

 

6.6 - DIETA LIVRE: 

 

 Dieta em consistência normal.  

 Indicada para pacientes sem dificuldade de mastigação e/ou gastrointestinais.  

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA E NORMOSSÓDICA. 

 Em alguns casos pode ser solicitada a OPÇÃO DE SOPA DE MACARRÃO COM LEGUMES E CARNE.   

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ  

FEIJÃO (INTEIRO / TUTU/ TROPEIRO) 

CARNE  

GUARNIÇÃO (LEGUMES) 

SALADA  

SOBREMESA: GELATINA, DOCES EM PASTA OU FRUTAS  

 

6.7- DIETA HIPOSSÓDICA: 

 

 Dieta de consistência normal ou adaptada (branda/ pastosa/disfagia), com algumas preparações isentas em sal de cozinha e 

condimentos. 

 Indicada para pacientes que necessitam diminuir o sódio da alimentação.   

 Em alguns casos pode ser solicitada a OPÇÃO DE SOPA DE MACARRÃO COM LEGUMES E CARNE PREPARADAS 

COM POUCO SAL E ISENTA DE CONDIMENTOS.  

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA E HIPOSSÓDICA. 

 

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ SEM SAL 

FEIJÃO COM SAL 

CARNE OU FRANGO COM SAL 

LEGUMES SEM SAL 

SALADA DE FOLHOSOS SEM SAL 

SOBREMESA: FRUTAS OU DOCES 

A PREPRAÇÃO HIPOSSÓDICA DEVERÁ SER ACOMPANHADA COM SACHÊ DE 1 

GRAMA DE SAL REFINADO.  

 

 

6.8 – DIETA PARA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (IRC conservador): 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (branda/ pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com insuficiência renal crônica EM TRATAMENTO CONSERVADOR 

 NORMOCALÓRICA, HIPOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, HIPOSSÓDICA E HIPOCALÊMICA. 

 

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ SEM SAL 

FEIJÃO COM SAL (COM MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE POTÁSSIO) 

CARNE COM SAL 

GUARNIÇÃO COMPOSTA DE LEGUMES SEM SAL E COM BAIXO TEOR DE 

POTÁSSIO. ISENTAS DE LEITE. 

SALADA  

SOBREMESA: GELATINA, FRUTAS (COM BAIXO TEOR DE POTÁSSIO) 

 

 

 

6.9 – DIETA PARA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (IRC DIALÍTICO): 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (branda/ pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com insuficiência renal crônica EM TRATAMENTO DIALÍTICO 

 HIPERCALÓRICA, HIPERPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, HIPOSSÓDICA E HIPOCALÊMICA. 
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ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ SEM SAL (2 PORÇÕES) 

FEIJÃO COM SAL (COM MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE POTÁSSIO) 

CARNE COM SAL (2 PORÇÕES) 

GUARNIÇÃO (LEGUMES) SEM SAL (COM BAIXO TEOR DE POTÁSSIO) 

SALADA  

SOBREMESA: GELATINA, FRUTAS (COM BAIXO TEOR DE POTÁSSIO) 

 

 

 

 

6.10 – DIETA PARA HEPATOPATIA: 

 

 Dieta em consistência branda ou adaptada (pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com disfunção hepática.  

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, HIPOLIPÍDICA E HIPOSSÓDICA.  

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ (CONSISTENCIA BRANDA) SEM SAL 

FEIJÃO COM SAL (BATIDO) 

CARNE MAGRAS (CONSISTÊNCIA BRANDA) COM SAL 

GUARNIÇÃO (LEGUMES) SEM SAL  

NÃO SERVIR SALADA  

(Observação: todas as preparações devem ser elaboradas com pouco óleo, não servir) 

frituras.  

SOBREMESA: GELATINA, FRUTAS MACIAS SEM CASCA 

 

6.11 – DIETA LAXATIVA: 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (pastosa/disfagia). 

 Indicada para pacientes com constipação intestinal 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, NORMOSSÓDICA E RICA EM FIBRAS.  

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ  

FEIJÃO (2 PORÇÕES) 

CARNE  

GUARNIÇÃO (LEGUMES LAXATIVOS)  

SALADA COM AZEITE 

SOBREMESA: FRUTAS (LAXATIVAS) 

 

 

 

 

6.12 – DIETA CONSTIPANTE: 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com diarréia 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, NORMOSSÓDICA E POBRE EM FIBRAS 

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ  

FEIJÃO (1/2 PORÇÃO) 

CARNE  

GUARNIÇÃO (LEGUMES CONSTIPANTES)  

NÃO SERVIR SALADA  

SOBREMESA: GELATINA, FRUTAS (CONTIPANTES) 

 

 

 

 

6.13 – DIETA SEM LACTOSE: 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com intolerância a lactose 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, NORMOSSÓDICA E ISENTA DE LACTOSE.  
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ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ  

FEIJÃO  

CARNE  

GUARNIÇÃO (LEGUMES) SEM PREPARAÇÕES COM LEITE 

SALADA  

SOBREMESA: GELATINA, FRUTAS  

 

 

 

 

6.14 - DIETA PARA DIABÉTICOS 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com DIABETES e/ou hiperglicemias 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, NORMOSSÓDICA E ISENTA DE AÇÚCARES 

 

 

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ  

FEIJÃO  

CARNE  

GUARNIÇÃO (LEGUMES)  

SALADA  

SOBREMESA: GELATINA DIET, FRUTAS DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO 

OBSERVAÇÃO: PORCIONAMENTO CONFORME TABELA DE CALORIAS 

 

 

TABELA DE CALORIAS: 

* “C” = colher de sopa 

Calorias Vegetal A Vegetal B Vegetal C Arroz Feijão Carne 

1000 cal à vontade 02 C ---- 02 C 01 C ½ porção 

1200 cal à vontade 03 C 01 C 02 C 02 C 01 porção 

1500 cal à vontade 03 C 02 C 03 C 02 C 01 porção 

1500 cal à vontade 04 C 02 C 04 C 03 C 01 porção 

2000 cal à vontade 04 C 02 C 05 C 03 C 01 porção 

2200 cal à vontade 04 C 03 C 06 C 04 C 01 porção 

2500 cal à vontade 05 C 03 C 07 C 06 C 01 porção 

 

 Vegetal A: Acelga, tomate, cebola, agrião, abobrinha, cheiro verde, alface, repolho, 

almeirão, couve-flor, pimentão, pepino. 

 

 Vegetal B: Vagem, quiabo, cenoura, moranga, chuchu, beterraba, batata baroa. 

 

 Vegetal C: Batata inglesa, batata doce, inhame, mandioca, cará. 

 

OBS: O vegetal C poderá ser substituído por angu, farofa, macarrão, na mesma quantidade. 

Dieta branda: Quando a dieta for branda para diabetes, excluir os vegetais A e usar caldo de 

feijão 
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ANEXO III DA MINUTA DO CONTRATO 

 

FORMULÁRIO DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES 
 

 
PBH - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

SOLICITAÇÃO DIÁRIA DE REFEIÇÕES 

 

UNIDADE:   

 

DATA:  HORA:  

 

REFEIÇÃO: ALMOÇO  JANTAR  

 
 

Quantidade 

Tipo de 
Refeição 

Cardápio especial Cardápio 
básico 

Observação 

Branda Hipossódica Líquida Pastosa Diabético Outra    

Quantidade          

TOTAL GERAL:    

 
 

Responsável fornecedor:  

 

Responsável Unidade:  

 
Comentários: (usar o verso) 
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ANEXO IV DA MINUTA DO CONTRATO 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 

 

Para auxiliar-nos no processo de melhoria contínua, gostaríamos de saber a sua opinião a 

respeito de nosso ambiente, produtos e serviços. 
 

1. Ambiente – apresentação da comida e organização dos balcões? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

 

2. Sobre os produtos – aparência e sabor dos alimentos? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

 

3. Variedades do cardápio refeições e sobremesa? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

 

4. Higiene e limpeza do local e dos funcionários? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

 

5. O atendimento é eficiente, prestativo e no tempo adequado? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 
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6. De forma geral como você avalia a qualidade de nossos serviços? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

 

Para avaliação da satisfação dos clientes será considerado: 

 

Score:  

Ótimo: 2 pontos 

Bom: 1,5 ponto 

Regular: 1 ponto 

Ruim: 0,5 ponto 

 

Será calculado valor total referente às 6 questões. A contratante fará acompanhamento da 

satisfação dos usuários e solicitará ajustes conforme necessidade de melhoria dos serviços 

prestados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS – SSOGF 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA – DLOG 
 

PREGÃO 248/2019                                                                                                                  Página 79 de 112 
 página 79 de 112 

 
ANEXO XI DO EDITAL 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

    

1. UNIDADE REQUISITANTE:  

 

1.1. Diretoria de Assistência à Saúde – DIAS 

 

 

2. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: 

 

2.1. Fernando de Siqueira Ribeiro  

 

2.2. Alex Sander Sena Peres 

 

 

3. DATA: 

 

06/09/2019 

 

 

4.  OBJETO:  

 

4.1. Contratação de empresa para fornecimento diário de refeições aos usuários dos Centros 

de Referência em Saúde Mental (CERSAM) e do Serviço de Urgência Psiquiátrica (SUP) 

e aos usuários e acompanhantes previstos em lei, das Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA) do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte (SUS-BH), conforme 

especificações constantes nos Anexos I e II deste Termo de Referência. 

 

4.2. Especificação: 
 

SICAM ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 

DE 

COMPRA 

QUANTIDADE ANUAL 

0195 

FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÃO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO NO 

ANEXO I DESTE TERMO 

DE REFERÊNCIA 

UNIDADE 516.719 

Self-Service Marmitex 

212.992 303.727 

 

OBSERVAÇÕES:  
a) As refeições do tipo “marmitex” serão fornecidas no almoço e jantar para as UPA’s, no 

jantar para o SUP e no jantar para os CERSAM’s, em todos os dias da semana; 

 

b) As refeições do tipo “self service” serão fornecidas no almoço para os CERSAM’s, de 

segunda a sábado.        

 

c) O quantitativo de refeições poderá ter uma variação, conforme a solicitação diária, de até 

15% (quinze por cento). 
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5. JUSTIFICATIVA: 
 

5.1. O fornecimento de refeições tem por finalidade assegurar o atendimento aos programas e 

atividades desenvolvidas nas unidades de saúde do município visando o cumprimento 

constitucional da prevenção e preservação da saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde.  

Os CERSAM’s são unidades que atendem uma média diária de 100 usuários com 

transtornos mentais, com altíssima vulnerabilidade social, de saúde e econômica, e que 

dependem desta alimentação durante sua estadia e atividades desenvolvidas nestas unidades. 

O SUP é a única unidade do SUS-BH que atende urgências em saúde mental, todos os dias da 

semana, no período noturno.  

A Portaria 336 de 2002, no Artigo 4º, 4.2.1, sobre a assistência prestada ao paciente 

no CAPS II, estabelece na alínea g, que os pacientes assistidos em um turno (04 horas) 

receberão uma refeição diária: os assistidos em dois turnos (05 horas) receberão duas 

refeições diárias. Uma refeição, se o paciente ficar um turno e 2 refeições se ele ficar 2 turnos. 

A Portaria 130, de 26 de janeiro de 2012, que redefine o Centro de Atenção Psicossocial de 

Álcool e outras Drogas 24 h (CAPS AD III) e os respectivos incentivos financeiros, na Seção 

I- Da atenção integral ao usuário, no inciso X, estabelece o fornecimento de refeição diária 

aos pacientes assistidos, na seguinte proporção: 

a) os pacientes assistidos em um turno (4 horas) receberão uma refeição diária; 

b) pacientes assistidos em dois turnos (5 horas) receberão duas refeições diárias; e 

c) pacientes que permanecerem no serviço durante 24 horas contínuas receberão 4 

(quatro) refeições diárias; 

Justificamos a forma de apresentação de refeições do tipo self-service para os 

CERSAM’s pelo fato de, diferentemente dos usuários das Unidades de Pronto Atendimento-

UPAs, que tem uma permanência transitória, sem estabelecimento de vínculo, os usuários dos 

Centros de Referência em Saúde Mental passam longos períodos nos serviços e fazem uso de 

diversas medicações, tendo o fornecimento de alimentação também a finalidade de 

qualificação e humanização do tratamento, tornando-se um recurso essencial. Para além da 

necessidade orgânica, o momento da refeição se configura ainda um momento de convivência 

e socialização entre usuários, onde eles podem escolher o que comer, exercendo o poder da 

escolha que é uma das propostas deste serviço, promovendo o exercício da cidadania e 

empoderamento dos usuários enquanto sujeitos.   

Quanto às UPA’s, esclarecemos que é precípuo aludir que as mesmas funcionam 24 

horas, em todos os dias da semana, incluídos feriados e pontos facultativos. As Unidades de 

Pronto-Atendimento são equipamentos denominados “porta-aberta”, ou seja, atendem 

demanda espontânea advinda da população de Belo Horizonte e de municípios da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. 

Desta forma, visando garantir uma assistência de qualidade aos pacientes das 

unidades, é disponibilizada alimentação para pacientes em observação clínica e pacientes 

cadastrados na Central de Leitos aguardando internação em outra unidade hospitalar. Têm 

direito também os acompanhantes de crianças e de idosos dependentes para atividades da vida 

diária. Ressaltamos que quando os requisitos não se aplicam, cada caso é analisado conforme 

a necessidade clínica do paciente. 

É oportuno mencionar que em 2017 as UPAS atenderam 512.732 pacientes, destes 

491.454 na clínica médica e 140.121 na clínica pediátrica.  Em 2017 foram solicitadas à 

CINT-BH 35.072 vagas para internação, sendo que 21.019 pacientes foram internados. No 

primeiro quadrimestre de 2015, foram solicitadas à CINT-BH 13.591 vagas para internação e 

5.755 internações foram realizadas. 

Como as unidades de urgência se constituem setores estratégicos da rede de atenção à 

saúde, cujo objetivo é o atendimento a todos os pacientes com quadro clínico agudo, é 

imperativo que os usuários com permanência maior que 12 (doze) horas nas UPAS recebam 

uma alimentação básica e de acordo com as necessidades essenciais do ser humano. 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS – SSOGF 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA – DLOG 
 

PREGÃO 248/2019                                                                                                                  Página 81 de 112 
 página 81 de 112 

O fornecimento de refeições aos usuários das UPA’s se constitui um direito garantido 

por lei. Nos casos de paciente idoso, o Estatuto do Idoso - Lei 10741/03 garante no Capítulo 

IV- Do direito à saúde-Art. 16 - “Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito 

a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua 

permanência em tempo integral, segundo o critério médico.”   

O parágrafo 1º do artigo 1º da Portaria nº. 250/99 do Ministério da Saúde estabelece 

que, “no valor da diária de acompanhante devem estar incluídos a acomodação adequada e o 

fornecimento das principais refeições.”  

No caso das crianças, embora não haja previsão expressa neste sentido com relação 

aos menores de idade, a Lei 5069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) prevê em seu 

artigo 12 que os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições 

para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação 

de criança ou adolescente. Assim, se interpretarmos a norma, subentende-se que a 

alimentação é uma condição a ser proporcionada. 

O não atendimento a esta solicitação poderá acarretar a descontinuidade da assistência 

a estes usuários, que dependem desta alimentação durante sua estadia nas referidas unidades, 

sobretudo em virtude da alta vulnerabilidade, característica clínica e tempo prolongado de 

permanência dos mesmos. 

 

5.2. Justificativa da opção por lote único: 

 

Considerando ser o objeto do contrato o fornecimento de refeições, independente da 

forma de apresentação, a licitação por lote único é mais vantajosa do ponto de vista da 

eficiência técnica, por manter a mesma qualidade do fornecimento, tendo em conta que o 

gerenciamento da execução permanecerá durante todo o tempo a cargo de um mesmo 

fornecedor. A vantagem será a possibilidade de um controle mais efetivo da prestação dos 

serviços, pela Administração, tendo em vista que a fiscalização diária do contrato será feita 

pelos gerentes locais das 22 unidades envolvidas, responsáveis pelo acompanhamento da 

execução (apoios do fiscal). Portanto, aspectos tais como, controle de qualidade na confecção 

e apresentação, cumprimento e observância da logística e dos prazos, acondicionamento, 

qualificações do corpo técnico e mão de obra, serão melhor observados e fiscalizados. 

Considerando ainda o princípio da economicidade, avaliamos que um único lote, e 

sem separação por tipo de refeição, será um grande ganho para a Administração na economia 

de escala, que aplicada à execução do objeto, implicará em aumento de quantitativos e, 

consequentemente, numa redução de preços a serem pagos pela Administração. 

 

 

6. MODALIDADE:  
 

6.1. Pregão na forma eletrônica. 

 

 

7. TIPO:    

 

7.1. Menor preço por lote único. 

 

 

8. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 

 

8.1. Conforme processo 04.001.513.19.54 

 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS – SSOGF 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA – DLOG 
 

PREGÃO 248/2019                                                                                                                  Página 82 de 112 
 página 82 de 112 

9. DOTAÇÃO(ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 

 

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação serão acobertadas pela(s) seguinte(s) 

dotação(ções) orçamentária(s):  

 

2302.3401.10.302.114.2891.0006.339039.12.03.50.01.49 

2302.3401.10.302.114.2893.0001.339039.12.03.50.01.49 

 

 

10. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 

 

10.1. Habilitação Jurídica conforme art. 25 da Lei 5.666/93 

 

10.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

10.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores reconhecido 

nacionalmente (CNH, Carteira de Identidade, Registro Profissional ou outro), em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

10.1.3. Inscrição do ato constitutivo e alterações subsequentes no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

 

10.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, 

acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade 

comercial e à administração da empresa, ou a última alteração consolidada. 

 

 

10.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista conforme art. 29 da Lei 8.666/93 

 

10.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

10.2.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma 

da lei;  

 

10.2.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei.  

 

10.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de certidão, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 

de maio de 1943.  
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10.2.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

 

10.3. Qualificação Técnica conforme art. 30 da Lei 5.666/93:  

 

10.3.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que o interessado já executou ou executa 

serviços de natureza compatível com o objeto deste pregão, comprovando o 

fornecimento de no mínimo 821 refeições diárias, correspondente a 30% do 

quantitativo diário do objeto a ser contratado. 

 

10.3.1.1. Na hipótese da apresentação de mais de um atestado, deverá ser 

apresentado, entre o(s) atestado(s) encaminhado(s), um em que o 

interessado comprove que já executou ou executa serviços de natureza 

compatível com o objeto deste pregão, comprovando o fornecimento 

de no mínimo 410 refeições diárias, correspondente a 15 % do 

quantitativo diário do objeto a ser contratado.  

 

10.3.2. Alvará de autorização sanitária emitido pelo órgão responsável pela vigilância 

sanitária. 

 

10.3.3. Comprovação de capacidade técnico profissional: comprovar que possui em 

seu quadro profissional habilitado em Nutrição, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Nutricionistas, com cadastro ativo, detentor de atestado 

de responsabilidade técnica por execução do fornecimento do serviço de 

alimentação.  
 

10.3.4. Comprovação de registro no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) com 

jurisdição no local de suas atividades, e Certificado de Registro e Quitação 

(CRQ) conforme Resolução CFN nº544/14 para comprovação de inscrição e 

situação regular da pessoa jurídica junto ao CRN. 
 

 

10.4. Qualificação Econômico-Financeira conforme art. 31 da Lei 5.666/93: 

 

10.4.1. Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último 

Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a 

situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para o devido 

enquadramento. 

 

10.4.1.1. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social, 

assim apresentados:  

a) publicados em Diário Oficial; ou 

b) publicados em Jornal; ou 

c) por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado/autenticado 

na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou registrado 

no órgão de registro equivalente, inclusive com os Termos de 

Abertura e de Encerramento; ou 
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d) na forma de escrituração contábil digital (ECD) instituída pela 

Instrução Normativa da RFB nº 1.420 de 19/12/2013 e suas 

alterações. 

 

10.4.1.2. As empresas com menos de um ano de existência, desde que não 

enquadradas no art. 1.065 do Código Civil, devem apresentar 

Balanço de Abertura devidamente registrado/autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante ou registrado no órgão 

de registro equivalente. 

 

10.4.1.3. O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a 

Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social 

deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

 

10.4.2. Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o 

licitante que apresentar resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os 

índices aqui mencionados: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC =  Ativo Circulante 

         Passivo Circulante 

 

10.4.2.1. O licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer 

dos índices referidos no subitem acima deverá comprovar patrimônio 

líquido ou capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor da 

proposta. 

 

10.4.2.2. Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o 

memorial dos cálculos dos índices não seja apresentado. 

 

10.4.3. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física, quando for o caso. 

  

10.4.3.1. Na hipótese em que a Certidão for positiva para recuperação judicial ou 

extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da 

homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano de 

recuperação em vigor. 

  

 

11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: 

 

11.1. Critério de julgamento: menor preço por lote único. 

 

11.2. A proposta de preços deverá conter: 

 

11.2.1. especificação do(s serviço(s) conforme este Termo de Referência e seus Anexos; 
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11.2.2. valor global do lote, discriminando o preço unitário e total do(s) item(ns) que o 

compõe; 

 

11.2.2.1. O(s) valor(es) unitário(s) e total(is) deve(m) ser apresentado(s) em 

moeda nacional e em algarismo com no máximo 02 (duas) casas 

decimais após a vírgula. 

 

11.2.2.2. O valor global do(s) lote(s) deve ser apresentado em moeda nacional, 

em algarismo e por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais 

após a vírgula. 

 

11.2.2.2.1. Quando a divisão do valor total/global pela quantidade 

licitada resultar em valor com mais de 2 (duas) casas 

decimais, o valor unitário deverá ser adequado ao limite 

de duas casas decimais. O valor global de cada lote obtido 

após a adequação deverá ser igual ou inferior ao valor 

arrematado. 

 

11.2.3. validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados da assinatura; 

 

11.3. Os preços ofertados devem ter como referência os praticados no mercado para 

pagamento em até 30 (trinta) dias e devem cobrir todas as despesas inerentes ao 

fornecimento dos itens, tributos, encargos, custos financeiros e demais ônus que 

porventura possam incidir sobre a contratação. 

 

 

12. PRAZO DE ENTREGA: 

 

12.1. O fornecimento será diário nas UPA’s, CERSAM’s e SUP’s, conforme e-mails enviados 

pelos gerentes das unidades, e conforme Anexos deste Termo de Referência. 

 

12.2. A execução do contrato se iniciará imediatamente após a publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial do Município, sendo que a contratada terá 2 dias para iniciar 

a entrega nos serviços, após a emissão da ordem de serviço ou outro documento 

compatível com a execução.  

 

 

13. LOCAL DE ENTREGA: 

 

a) As refeições do tipo “marmitex” serão fornecidas no almoço e jantar para as UPA’s, no 

jantar para os SUPs e no jantar para os CERSAM’s, em todos os dias da semana. 

 

b) As refeições do tipo “self-service” serão fornecidas no almoço para os CERSAM’s, de 

segunda a sábado.        

 

c) O quantitativo de refeições poderá ter uma variação, conforme a solicitação diária, de até 

15% (Quinze por cento). 
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 As refeições deverão ser entregues nos seguintes endereços: 

 

REGIONAL UNIDADE 
CONTATO DO SERVIÇO 

TELEFONE ENDEREÇO 

BARREIRO 

UPA 3277-5842 / 5840 Av. Aurélio Lopes, 20, Diamante 

CERSAM 
3277-5902 / 5903 / 

1530 
R. Ribeiro, da Luz, 29 - Barreiro 

CERSAM AD 
3277-3632/ 

3630/3631 
R. Monte alto, 211 - Cardoso 

CENTRO 

SUL 
SUP 3277-4263 / 4063 

Av. Francisco Sales, 111  - Sta. 

Efigênia (Noturno: 19hs às 08hs) 

LESTE 

UPA 
3277-1102 / 9030 / 

9040 

R. 28 de Setembro, 372 - 

Esplanada 

CERSAM 
3277-9055 / 5756 / 

5743 
R. Perite, 150 - Santa Teresa 

NORDESTE 

CERSAM 
3277-6067 / 6065 / 

9057 

Pça 13 de Maio, s/n - Nova 

Floresta 

CERSAMI 
3246-7564 / 7565 / 

7566 

Pça Muqui, 190 - Bairro: 

Renascença 

CERSAM AD 
3246-7538 / 7539 / 

7547 

R. Joaquim Gouvêa, 600 - São 

Paulo 

NOROESTE 

CERSAM 
3277-7220 / 7115 / 

7216 /  7229 

Rua Camarugi, 10 - Padre 

Eustáquio 

CERSAMI 3277-7227 / 9279 
Rua Manhumirim, 415 - Carlos 

Prates 

NORTE 

UPA 
3277-7044 / 6875 / 

6871 

R. Oscar Lobo Pereira, 270 - 

Primeiro de Maio 

CERSAM 
3246-9563 / 9561 / 

9562 

R. Furquim Werneck, 125 - 

Guarani 

OESTE 

UPA 
3277-7044 / 6875 / 

6871 

Av. Barão Homem de Melo, 1710 - 

Nova Granada 

CERSAM 
3277-9601 / 6488 / 

6599 

R. Oscar Trompowisky, 1325 - 

Grajaú 

PAMPULHA 

UPA 
3277-8441 / 8435 / 

3447  

Av. Santa Terezinha, 515 - Santa 

Terezinha 

CERSAM 
 3277-7918 / 7934 / 

7935  
R. do Mel, 77 - Pampulha 

CERSAM AD 
3277-1573 / 1574 / 

1575 
R. Lugúria, 70 - Bandeirantes 

CERSAM AD 
PAMPULHA/NOR

OESTE (P/NO) 

Inauguração em 

Set/2019 

Avenida João XXIII, nº 1253, 

Bairro Jardim São José. CEP 30 

820 - 660. 

SUP II (CERSAM 

AD P/NO) 

Inauguração em 

Set/2019 

Avenida João XXIII, nº 1253, 

Bairro Jardim São José. CEP 30 

820 - 660. 

VENDA 

NOVA 
UPA 3277-5504 / 8909  

R. Padre Pedro Pinto, 175 - Venda 

Nova 
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CERSAM 
 3277-5432 / 5470 / 

5434  

R. Boa Vista, 228 - São João 

Batista 

 

 Poderão ser incluídas outras unidades durante execução do contrato. 

 

 

14. GARANTIA CONTRATUAL:  

 

14.1. A Contratada deverá prestar garantia contratual no valor equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor global do contrato. 

 

 

15. FORMA DE ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DAS 

REFEIÇOES:  

 

15.1. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo transporte das refeições do seu 

estabelecimento até os locais determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme Anexo I deste Termo de Referência, bem como pelo seu descarregamento. 

 

15.2. A contratada deverá seguir as normas vigentes de higiene presentes na RDC nº 216 de 

15 de setembro de 2004 e a Portaria CVS-5 de 9 de abril de 2013. 

 

15.3. Para o transporte das refeições, deverão ser seguidas as normas legais vigentes, a 

climatização adequada, armazenamento, higiene e todas as condições que permitam 

manter a conservação dos alimentos entregues, de forma a não alterar sua condição para 

consumo imediato. 

 

15.4. As refeições, seja em “marmitex” ou outro modelo deverão ser transportadas em “hot 

box”, tanto para preparações quentes como frias, em bom estado de conservação e 

limpeza, seguindo a especificação:  

 

CAIXA TÉRMICA, EM POLIETILENO, RETANGULAR, COM TAMPA, FECHOS 

EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS, EMPILHÁVEL, 

CAPACIDADE PARA 30 LITROS, PARA CUBAS TIPO GASTRONORM 1/1, 

PROFUNDIDADE ATÉ 200 MM. 

 

15.5. Os veículos de transporte da CONTRATADA deverão possuir Certificado de Vistoria 

Sanitária de Veículos de Transporte de Alimentos para Consumo Humano, expedido 

pela Vigilância Sanitária Municipal. 

 

15.6. “Marmitex”: 
 

15.6.1. Tipo de acondicionamento: as refeições do tipo “marmitex” (pratos quentes) 

deverão estar acondicionadas individualmente, em marmitex de isopor, com no 

mínimo 3 divisórias, e dimensões aproximadas de 215x162x50 milímetros; 

 

15.6.2. Tipo de acondicionamento: as saladas (pratos frios) deverão estar acondicionadas 

separadamente, em recipiente plástico descartável com tampa, transparente, de 

boa qualidade. 
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15.6.3. Tipo de acondicionamento: as sobremesas deverão estar acondicionadas em pote 

plástico descartável com tampa, de boa qualidade, com capacidade aproximada 

de 100 ml. 

 

15.6.4. Tipo de acondicionamento: as frutas deverão estar embaladas em plástico 

atóxico. 

 

15.6.5. As refeições deverão estar embaladas de forma a preservar a integridade e 

higiene dos alimentos, conforme normas da legislação sanitária vigente. 

 

15.6.6. A CONTRATADA deverá fornecer junto a cada refeição do tipo “marmitex”, um 

conjunto de talheres (garfo, faca e colher de sobremesa), descartáveis, 

confeccionados com material resistente, apropriados para o consumo das 

refeições, embalados individualmente, em saco plástico devidamente lacrado, de 

forma a garantir as condições de higiene e manuseio, conforme legislação 

sanitária vigente, acompanhados de guardanapo de papel. 

 

15.6.7. Além de embaladas separadamente as refeições “marmitex” de pratos quentes 

deverão ser entregues em “hot box” distinto da salada e/ou sobremesa, evitando 

assim o comprometimento da qualidade destas em detrimento do calor 

proveniente dos pratos quentes. 

 

15.6.8. As embalagens do tipo “hot box” em que são acondicionados os “marmitex” para 

entrega deverão ser trocadas periodicamente de acordo com as condições de 

deterioração das mesmas e da possibilidade do comprometimento da refeição 

transportada em observância à questão da higiene. 

 

15.6.9. As dietas especiais, conforme item 6 do Anexo II do Termo de Referência serão 

apresentadas na forma de “marmitex” apenas e deverão estar identificadas no 

exterior, conforme os tipos de dietas especiais descritas neste anexo. 

 

15.6.10. A embalagem para dieta líquida ou pastosa deverá ser plástica, descartável, 

resistente (de forma que os alimentos possam ser manuseados com segurança e 

praticidade), redonda, com tampa (com um encaixe resistente), capacidade de 

500ml, fabricada em polipropileno, atóxico. 

 

15.7. “Self Service”: 

 

15.7.1. Para o modelo “self-service” serão necessários balcões térmicos frio e quente 

elétricos, proporcionais à quantidade de preparações constantes no Anexo II 

deste documento. Todas as unidades deste modelo deverão apresentar balcão 

térmico, sendo que os mesmos serão de responsabilidade da contratada, e 

deverão seguir o padrão GN para cubas, sendo selecionado o tamanho conforme 

o levantamento do número de refeições na unidade e segundo as descrições: 

 

 RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 

COM TAMPA, SEM ALÇAS, COM CANTOS ARREDONDADOS E 

ABAS LATERAIS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 530 X 325 X 60 MM 

(cuba pequena). 

 

 RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 

COM TAMPA, SEM ALÇAS, COM CANTOS ARREDONDADOS E 
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ABAS LATERAIS, DIMENSÕES APROXIMADAS 530 X 325 X 100 MM 

(cuba média). 

 

 RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 

COM TAMPA, ALÇAS E ABAS LATERAIS, DIMENSÕES: 530 X 325 X 

200 MM, TIPO GASTRONORM 1/1 (cuba grande). 

 

15.7.2. Balcão térmico: O balcão térmico deverá ser em inox, com capacidade para 

mínimo 4 cubas gastronômicas, resistência de 2.000 a 2.500w, lâmpada piloto, 

com termostato acoplado tipo capilar (200C a 1200C) para controle de 

temperatura, voltagem de 110v, estrutura tubular com pintura eletrostática, 

rodízio com travas ou niveladores, com protetor salivar em aço inox ou em 

vidro. Os balcões serão disponibilizados por sistema de comodato e será de 

responsabilidade da contratada fornecer manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos;  

 

15.7.3. Os vasilhames com as refeições do tipo “self-service” deverão estar 

acondicionados individualmente, de forma a preservar a integridade e higiene 

dos alimentos, de acordo com as normas da legislação sanitária vigente, 

inclusive durante e após a montagem dos balcões térmicos. 

 

15.7.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a manutenção 

diária de toda a infraestrutura necessária para o funcionamento adequado dos 

balcões “self-service”, tais como: 

 

a. pratos brancos de cerâmica, onde serão servidas as refeições, em bom 

estado de conservação e devidamente higienizados, em quantidades 

equivalentes ao quantitativo de refeições que serão servidas; 

 

b. bandejas plásticas lisas para apoio dos pratos; 

 

c. conjunto de talheres em aço inoxidável (garfo, faca e colher de 

sobremesa), devidamente higienizados, embalados em plástico, em 

quantidades equivalentes ao quantitativo de refeições que serão servidas, 

acompanhados de guardanapo de papel; 

 

d. vasilhames e utensílios para servir as refeições; 

 

e. recolhimento e higienização dos pratos, talheres, vasilhames e demais 

utensílios utilizados; 

 

f. disponibilizar copeira para fracionamento das refeições tipo “self-service”, 

sendo a mesma responsável por aferir temperatura do balcão e organizar as 

cubas nos balcões; 

 

g. fornecer utensílios para o serviço de “self-service” apenas de aço inox 

sólido, não sendo aceitos outros materiais nos utensílios como madeira ou 

plástico, que dificultam a higienização. Os utensílios utilizados para servir 

as refeições serão de responsabilidade da contratada em higienizar e 

acondicionar em local protegido. 
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15.7.5. Será ainda de responsabilidade da CONTRATADA: 

  

a. manutenção dos balcões “self service”, de forma que eles estejam em 

perfeito estado de funcionamento; 

 

b. monitoramento da temperatura do banho-maria, visando manter os 

alimentos acondicionados em temperatura de segurança; 

 

c. limpeza dos balcões “self service”, antes, durante e após as refeições 

servidas. 

 

d. substituir prontamente os empregados responsáveis por distribuir e servir 

as refeições “self-service”, além de higienizar o local deste fornecimento. 

 

e. será de responsabilidade da CONTRATADA a montagem e a 

desmontagem dos balcões térmicos. Tais procedimentos acontecerão, 

respectivamente, no início e no término do contrato. 

 

f. divulgar o cardápio mensalmente podendo, este, sofrer leves variações de 

acordo com a safra dos alimentos a serem utilizados em sua elaboração. 

 

g. garantir que as refeições sejam servidas à temperatura adequada: 

 Para os pratos quentes: acima de 65ºC (momento de sua chegada às 

unidades de saúde); 

 Para pratos frios: máximo 10º (momento de sua chegada às unidades de 

saúde);  

 Para pratos frios: abaixo de 4ºC em refrigeração; 

 Banho-maria dos balcões térmicos: entre 50ºC e 90ºC. 

 

h. providenciar de forma imediata a manutenção ou reposição do balcão, ou 

fornecimento de marmitex compatível no caso de não haver balcão 

térmico em funcionamento. 

 

15.8. Os locais de armazenamento de refeições - “marmitex” - e os locais que utilizarem os 

balcões “self service” deverão ser periodicamente higienizados pela CONTRATADA, 

de acordo com a legislação vigente, para que ofereçam condições de higiene e 

adequada segurança alimentar. 

 

15.9. A CONTRATADA deverá observar todos os critérios e padrões de higienização e 

limpeza dos locais propícios ao acúmulo de sólidos orgânicos ou inorgânicos, nos 

termos do Decreto Municipal nº 9.559/99, de forma a se evitar a proliferação e o 

desenvolvimento dos vetores ou reservatórios de doenças infectocontagiosas e de 

zoonoses. 

 

15.10. Caso seja do interesse do licitante, os locais onde serão instalados os balcões para o 

fornecimento das refeições do tipo “self service” (CERSAM’s, conforme tabela do 

item 13) estarão disponíveis para visita técnica, mediante agendamento prévio junto 

aos gerentes destas unidades. 
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16. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 

 

16.1. O número diário e tipos de refeições a serem fornecidas serão informados por e-mail, 

pelo gerente da unidade, ou alguém designado por ele até as 9:30 horas para o almoço e 

15:00 horas para o jantar. 

 

16.2. O recebimento das refeições será por servidor designado, em cada local especificado, 

em dia e horário pré-determinado, conforme Anexo I deste documento e conforme o 

“Formulário de Fornecimento Diário de Refeições” (Anexo III do Termo de 

Referência). 

 

16.2.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar termômetros adequados (específicos) 

para registro de temperatura dos alimentos (quentes e frios). 

 

16.2.2. A CONTRATADA deverá divulgar mensalmente o cardápio semanal, que poderá 

sofrer leves variações de acordo com a safra dos alimentos a serem utilizados em 

sua elaboração. 

 

16.2.3. A CONTRATADA dirigir-se-á ao local de entrega, munida do “Formulário de 

Fornecimento Diário de Refeições” (Anexo III), em 02 (duas) vias, sendo uma 

via de controle retida na unidade e a seguinte atestada após conferência e 

entregue à CONTRATADA. 

           

16.2.4. É de responsabilidade da CONTRATADA a impressão e utilização diária, do 

“Formulário de Fornecimento Diário de Refeições” (Anexo III), em 02(duas) 

vias. 

 

16.2.5. Um servidor de cada serviço deverá estar disponível para acompanhar a entrega 

das refeições, conferindo cardápio, quantidades e tipos previamente definidos, 

de acordo com o informado por e-mail, devendo ainda verificar a temperatura 

dos alimentos (através do termômetro), bem como as condições de transporte e 

de distribuição. 

 

16.2.6. O servidor atestará o cumprimento do “Fornecimento de Refeições” pela 

CONTRATADA, desde que tenham sido atendidas as condições estabelecidas 

neste documento e seus Anexos. 

 

16.3. Em caso de irregularidade não sanada no momento pela CONTRATADA, o servidor 

designado reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente, para 

aplicação de penalidade. 

 

16.4. Em nenhuma hipótese será admitido o recebimento diverso do objeto licitado ou com 

qualquer diferença das exigências e proposta contidas na licitação. 

 

16.5. Em caso de alguma suspeita com relação à qualidade da refeição fornecida, a unidade 

atendida deverá suspender o consumo, reservar o alimento, em local refrigerado, para 

que a Vigilância Sanitária do Município colete amostra e adote os procedimentos 

fiscais.  

 

16.6. Se for constatado que a qualidade do alimento é imprópria, a unidade atendida deverá 

encaminhar à Diretoria de Logística da Secretaria Municipal de Saúde um termo 
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expondo o ocorrido acompanhado do laudo da Vigilância Sanitária para que possam ser 

aplicadas as medidas cabíveis junto à CONTRATADA, conforme constante neste 

documento. 

 

16.6.1. A CONTRATADA deverá substituir as refeições, imediatamente, dentro do 

horário de distribuição, desde que fique comprovada a preexistência de 

irregularidades ou de condições inadequadas no transporte, que comprometam a 

integridade daquelas. 

 

16.7. A CONTRATADA terá de cumprir o prazo de entrega pactuado e: 

 

16.7.1. Garantir a boa qualidade das refeições entregues. 

 

16.7.2. Responsabilizar-se pelo transporte das refeições de seu estabelecimento até os 

locais determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I, 

bem como pelo seu descarregamento. 

 

 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

17.1. Os documentos fiscais deverão ser atestados pelo servidor ou comissão responsável pelo 

recebimento do(s) produto(s), após o recebimento definitivo do(s) mesmo(s). 

 

17.2. O pagamento será realizado pelo valor de unidades de refeições fornecidas dentro do 

período de 30 dias corridos. Caberá ao fiscal do contrato consolidar os quantitativos 

mensais junto à empresa e aos gerentes locais responsáveis pelo acompanhamento da 

execução (apoios do fiscal), informar o valor de refeições fornecidas e o valor total a ser 

pago à contratada.  

 

17.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do adimplemento, pela 

Diretoria Financeira ou equivalente da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

17.4. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o produto e o quantitativo 

efetivamente entregue. 

 

17.5. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será 

contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.  

 

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

18.1. Iniciar a execução do objeto contratado no primeiro dia após a publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial do Município.  

 

18.2. Dar ciência, imediatamente e por escrito, do recebimento das Notas de Empenho/Ordens 

de Serviço ou outros instrumentos hábeis enviados pelo CONTRATANTE. 

 

18.3. Atender, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, as convocações para retirada da(s) 

Nota(s) de Empenho ou de outro instrumento hábil.  

 

18.4. Entregar o(s) produto(s) no prazo, local e condições estabelecidos, cumprindo, 

fielmente, todas as disposições constantes deste instrumento. 
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18.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local 

determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega. 

 

18.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer 

deterioração, substituindo-os sempre que for o caso. 

 

18.6.1. É vedado à CONTRATADA, em qualquer hipótese, aproveitar componente de 

refeição preparada e não servida para a confecção de outras refeições. 

 

18.7. Efetuar a higienização dos alimentos, principalmente vegetais crus em processo de 

desinfecção em solução clorada e conservar sob refrigeração até o momento da 

distribuição. 

 

18.8. Observar a aceitação das preparações servidas. No caso de haver rejeição por parte dos 

pacientes, excluí-las dos cardápios futuros com autorização dos gerentes das UPA’s e 

CERSAM’s. 

 

18.9. Atender as solicitações de dietas prescritas, sem alteração no preço da refeição, 

respeitando as classificações e composições das dietas definidas neste documento. 

 

18.10. Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho ou planos de contingência 

para situações emergenciais, tais como: falta de água, energia elétrica/gás, vapor, 

quebra de equipamentos, greves e outros, assegurando a continuidade dos serviços 

estabelecidos no presente documento. 

 

18.11. Manter sempre um preposto, nutricionista, com poderes para tomar deliberação e/ou 

atender a qualquer solicitação do CONTRATANTE quanto a tudo que se relacione a 

boa execução dos serviços contratados. 

 

18.12. Fornecer aos funcionários, uniformes, de acordo com a função, no mínimo três jogos, 

na cor branca compostos por cobertura adequada para a cabeça, aventais, capotes, 

máscara, gorro, propés, luvas, sapatos ou botas, além de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), observando o zelo por sua conservação. 

 

18.13. Fornecer crachás de identificação, com fotografia recente, a todos os funcionários em 

serviço nas dependências das Unidades objeto desta contratação. 

 

18.14. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas quanto à execução do 

fornecimento, nos termos deste instrumento e da legislação aplicável. 

 

18.15. Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer alteração de dados cadastrais para 

atualização.  

 

18.16. Apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovação de 

cumprimento das obrigações tributárias e sociais, bem como outras legalmente 

exigidas. 

 

18.17. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, 

tributários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal 

necessário à execução do   fornecimento. 
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18.18. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento contratado, tais como 

tributos, fretes, embalagem e demais encargos. 

 

18.19. Responder, integralmente, pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

por sua culpa ou dolo, decorrentes da contratação, não reduzindo ou excluindo a 

responsabilidade o mero fato de a execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte 

do CONTRATANTE. 

 

18.20. Não utilizar em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 

art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

19. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

 

19.1. Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 

irregularidades encontradas na execução do fornecimento. 

 

19.2. Solicitar, acompanhar e fiscalizar o fornecimento do(s) produto(s), assim como se 

responsabilizar pelo pedido dentro dos quantitativos fixados. 

 

19.3. Aplicar mensalmente, em no mínimo 5 usuários de cada serviço, a Pesquisa de 

Satisfação do Usuário (Anexo IV), para auxiliar no processo de melhoria contínua do 

serviço prestado.  

 

19.4. Zelar pelo cumprimento dos atos relativos às obrigações que assumir contratualmente, 

bem como pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do 

contrato em que figure como parte. 

 

19.5. Fiscalizar as condições de habilitação e qualificações do fornecedor, exigidas no TR, 

durante toda a execução do fornecimento, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII 

do artigo 55 da Lei 5.666/93 e do Decreto 15.155/2013. 

 

19.6. Pagar no vencimento a fatura correspondente ao fornecimento do(s) produto(s). 

 

 

20.  PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

 

20.1. O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado. 

 

 

21. ÍNDICE DE REAJUSTE: 

 

21.1. O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, desde que 

observados o interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite para apresentação 

da proposta ou do último reajuste, tendo como base na variação do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IPCA/IBGE). 

 

21.2. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Contratada.  
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22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

22.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência do licitante e/ou da Adjudicatária/Fornecedor, sujeitando-a as seguintes 

penalidades: 

        

22.1.1. advertência. 

 

22.1.2. multas nos seguintes percentuais: 

 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de 

atraso, na entrega do(s)serviços(s), até o limite de 9,9%, correspondente a até 

30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos 

impostos destacados no documento fiscal; 

 

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

adjudicação da licitação em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, 

ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente; 

 

c) multa indenizatório de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de 

empenho ou outro instrumento hábil em caso de recusa do infrator em aceitá-

la(o) ou retirá-la(o) 

d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação na 

hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir 

preceito normativo ou as obrigações assumidas. 

 

e) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação 

quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das 

obrigações assumidas; 

 

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente 

for descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em 

desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou 

com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o 

fim a que se destina. 

 

g) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato 

quando o infrator der causa à rescisão do contrato;  

 

h) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator 

ensejar a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à 

Administração Pública superiores aos contratados. 

 

22.1.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante o Município de Belo Horizonte, nos termos do 

art. 57, IV da Lei 5.666/93 e art. 15 do Decreto Municipal nº 15.113/13. 
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22.1.4. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do 

SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 

Horizonte, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

 

22.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela Diretora de Logística da 

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. 

 

22.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do 

pagamento imediatamente subsequente à sua aplicação.  

 

22.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar serão aplicadas pelo Secretário 

Municipal Adjunto de Saúde. 

 

22.4. A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública será aplicada pelo Secretário Municipal de Saúde. 

 

22.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de 

licitar e contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

 

22.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada 

a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

22.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias 

úteis para apresentação de recurso. 

 

22.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena 

execução do objeto contratado. 

 

22.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os 

prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 
 

22.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como 

inexecução total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo 

razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente 

pela contratação. 

 

22.10. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada 

abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente 

majorado ou inexequível. 
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23. ÓRGÃO E GERÊNCIA RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO:  

 

23.1. A gestão e a fiscalização do contrato serão realizadas através dos seguintes servidores: 

 GESTOR: Renata Mascarenhas Bernardes – BM-77577-4 

                          Diretoria de Assistência à Saúde-DIAS-SMSA/BH 

 

 FISCAL: Fernando de Siqueira Ribeiro – BM- 82192-X 

                        Coordenação de Saúde Mental-DIAS-SMSA-BH 

 

                        Alex Sander Sena Peres – BM 84437-7      

                        Gerência de Urgência e Emergência-GEURE/DIAS/SMSA-BH 

 

 APOIOS DOS FISCAIS: 
a) Diretores Regionais de Saúde ou gerente designado. 

b) Gerentes das unidades de saúde constantes no item 13 deste Termo de Referência, 

mediante publicação em portaria. 

 

        

24. CONSÓRCIO:  

 

24.1. É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio.          

 

JUSTIFICATIVA:  

A participação de consórcio não garante e/ou amplia a competitividade, podendo até 

restringir a concorrência, pois as empresas consorciadas deixariam de competir entre si 

e ainda não daria condições de participação a outras empresas, levando a Administração 

a não selecionar a proposta mais vantajosa. 

Entendemos também ser conveniente a vedação de participação de empresas em 

“consórcio” no certame em tela tendo em vista que existem no mercado diversas 

empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender 

satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência. 

 
 

25. SUBCONTRATAÇÃO:  

 

25.1. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto contrato, 

exceto na hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde 

que expressamente autorizada pela Administração Municipal, mantida em qualquer caso 

a integral responsabilidade do fornecedor.  
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

  

SICAM ESPECIFICAÇÃO 

0195 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SALADA E SOBREMESA CONFORME 

CARDÁPIO DO DIA, ENDEREÇOS E QUANTITATIVOS DESCRITOS EM ANEXO. 

SENDO 2.736 (DUAS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES/DIA, 

ENTRE “MARMITEX”, DIETA ESPECIAL E SELF-SERVICE(BALCÃO). 

 

QUANTITATIVO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS POR REGIONAL 

Regional Unidade 

Refeições diárias durante 
a semana 

Refeições diárias finais 
de semana 

Contato do Serviço 

Almoço Jantar TOTAL Almoço Jantar TOTAL Telefone Endereço 

Barreiro 

UPA 55 55 110 55 55 110 
3277-5842 / 
5840 

Av. Aurélio 
Lopes, 20, 
Diamante 

CERSAM 50 12 62 40 12 52 
3277-5902 / 
5903 / 1530 

R. Ribeiro da 
Luz, 29 - 
Barreiro 

CERSAM AD 60 4 64 40 4 44 
3277-3632/ 
3630/3631 

R. Monte alto, 
211 - Cardoso 

Subtotal      236     206     

Centro 
Sul 

SUP 0 13 13 0 13 13 
3277-4263 / 
4063 

Av. Francisco 
Sales, 111  - Sta. 
Efigênia 
(Noturno: 19hs 
às 08hs) 

Subtotal      13     13     

Leste 

UPA 55 55 110 55 55 110 
3277-1102 / 
9030 / 9040 

R. 28 de 
Setembro, 372 - 
Esplanada 

CERSAM 55 8 63 55 8 63 
3277-9055 / 
5756 / 5743 

R. Perite, 150 - 
Santa Teresa 

Subtotal      173     173     

Nordeste CERSAM 70 15 85 35 15 50 
3277-6067 / 
6065 / 9057 

Pça 13 de Maio, 
s/n - Nova 
Floresta 
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CERSAMI 20 6 26 8 6 14 
3246-7564 / 
7565 / 7566 

Pça Muqui, 190 
- Bairro: 
Renascença 

CERSAM AD 60 7 67 50 7 57 
3246-7538 / 
7539 / 7547 

R. Joaquim 
Gouvea, 600 - 
São Paulo 

Subtotal      178     121     

Noroeste 

CERSAM 60 16 76 50 16 66 
3277-7220 / 
7115 / 7216 /  
7229 

Rua Camarugi, 
10 - Padre 
Eustáquio 

CERSAMI 20 6 26 8 6 14 
3277-7227 / 
9279 

Rua 
Manhumirim, 
415 - Carlos 
Prates 

Subtotal      102     80     

Norte 

UPA 45 45 90 45 45 90 
3277-7044 / 
6875 / 6871 

R. Oscar Lobo 
Pereira, 270 - 
Primeiro de 
Maio 

CERSAM 60 6 66 15 6 21 
3246-9563 / 
9561 / 9562 

R. Furquim 
Werneck, 125 - 
Guarani 

Subtotal      156     111     

Oeste 

UPA 55 55 110 55 55 110 
3277-7044 / 
6875 / 6871 

Av. Barão 
Homem de 
Melo, 1710 - 
Nova Granada 

CERSAM 40 9 49 25 9 34 
3277-9601 / 
6488 / 6599 

R. Oscar 
Trompowiski, 
1325 - Grajaú 

Subtotal      159     144     

Pampulha UPA 45 45 90 45 45 90 
3277-8441 / 
8435 / 3447  

Av. Santa 
Terezinha, 515 - 
Santa Terezinha 
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CERSAM 60 6 66 20 6 26 
 3277-7918 / 
7934 / 7935  

R. do Mel, 77 - 
Pampulha 

CERSAM AD 
P (Antigo) 

40 10 50 30 10 40 
3277-1573 / 
1574 / 1575 

R. Lugúria, 70 - 
Bandeirantes 

CERSAM AD 
P/NO 

60 12 72 45 12 57 
Inauguração 

Set/2019  

Avenida João 
XXIII, nº 1253, 
Bairro Jardim 

São José. CEP 30 
820 - 660.  

SUP 2  

0 10 10 0 10 10 
Inauguração 

Set/2019   

Avenida João 
XXIII, nº 1253, 
Bairro Jardim 

São José. CEP 30 
820 - 660.  

(CERSAM 
AD P/NO) 

Subtotal      288     223     

Venda 
Nova 

UPA 55 55 110 55 55 110 
3277-5504 / 
8909  

R. Padre Pedro 
Pinto, 175 - 
Venda Nova 

CERSAM 70 10 80 50 10 60 
 3277-5432 / 
5470 / 5434  

R. Boa Vista, 228 
- São João 
Batista 

Subtotal      190     170     

                      

TOTAL         1.495     1.241     

TOTAL 
GERAL 

2.736 

           

  
DIA DE 

SEMANA 
FINAL DE 
SEMANA 

  Total UPA 620 620 
  Total CERSAM 852 598 
  Total SUP  23 23 
  TOTAL REFEIÇÕES/DIA 2.736 
  

            

 

 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS – SSOGF 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA – DLOG 
 

PREGÃO 248/2019                                                                                                                  Página 101 de 112 
 página 101 de 112 

OBSERVAÇÕES:  

 
1. Distribuição: 

a. As refeições do tipo “marmitex” serão fornecidas no almoço e jantar para as UPA’s, no 

jantar para o SUP, no jantar para os CERSAM’s em todos os dias da semana no almoço 

no domingo para CERSAM´s. 

 

b. As refeições do tipo “self-service” serão fornecidas no almoço para os CERSAM’s, de 

segunda a sábado. 

 

c. O número de refeições a serem fornecidas diariamente será informado por e-mail, pelo 

gerente da unidade, ou alguém designado por ele. 

 

2. O horário de entrega nas unidades será:  

a. Almoço: de 11:00 às 12:00 horas. 

b. Jantar: 16:00 às 17:00 horas. 

 

3. O quantitativo de refeições poderá ter uma variação, conforme a solicitação diária, de até 

15% (Quinze por cento). 

 

4. Regulamentação técnica: todo processo de produção, transporte, acondicionamento, 

armazenamento, distribuição, uso de EPI´s, higiene do colaborador e outras etapas do 

processo de produção de alimentos seguirá as normas da Resolução RDC nº 216 de 15 de 

setembro de 2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a Portaria CVS(Centro 

de Vigilância Sanitária) nº 5 de 9 de abril de 2013 do Estado de São Paulo. 

 

5. Outras unidades poderão ser incorporadas pela SMSA ao longo da vigência do contrato. 

 

6. “Marmitex”: 

a. Tipo de acondicionamento: as refeições do tipo “marmitex” (pratos quentes) deverão 

estar acondicionadas individualmente, em “marmitex” marmitex de isopor, com no 

mínimo 3 divisórias, e dimensões aproximadas de 215x162x50 milímetros. 

 

b. Tipo de acondicionamento: as saladas (pratos frios) deverão estar acondicionadas 

separadamente, em recipiente plástico descartável com tampa, transparente, de boa 

qualidade. 

 

c. Tipo de acondicionamento: as sobremesas deverão estar acondicionadas em pote 

plástico descartável com tampa, de boa qualidade, com capacidade aproximada de 100 

ml. 

 

d. Tipo de acondicionamento: as frutas deverão estar embaladas em plástico atóxico. 

 

e. As refeições deverão estar embaladas de forma a preservar a integridade e higiene dos 

alimentos, conforme normas da legislação sanitária vigente. 

 

f. A CONTRATADA deverá fornecer junto a cada refeição do tipo “marmitex”, um 

conjunto de talheres (garfo, faca e colher de sobremesa), descartáveis, confeccionados 

com material resistente, apropriados para o consumo das refeições, embalados 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS – SSOGF 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA – DLOG 
 

PREGÃO 248/2019                                                                                                                  Página 102 de 112 
 página 102 de 112 

individualmente, em saco plástico devidamente lacrado, de forma a garantir as 

condições de higiene e manuseio, conforme legislação sanitária vigente, acompanhados 

de guardanapo de papel. 

 

g. Além de embaladas separadamente as refeições “marmitex” de pratos quentes deverão 

ser entregues em “hot box” distinto da salada e/ou sobremesa, evitando assim o 

comprometimento da qualidade destas em detrimento do calor proveniente dos pratos 

quentes. 

 

h. As embalagens do tipo “hot box” em que são acondicionados os “marmitex” para 

entrega deverão ser trocadas periodicamente de acordo com as condições de 

deterioração das mesmas e da possibilidade do comprometimento da refeição 

transportada em observância à questão da higiene. 

 

i. A embalagem para dieta líquida ou pastosa deverá ser plástica, descartável, resistente 

(de forma que os alimentos possam ser manuseados com segurança e praticidade), 

redonda, com tampa (com um encaixe resistente), capacidade de 500ml, fabricada em 

polipropileno, atóxico. 

 

j. O peso médio de cada marmitex deverá ser de 400 gramas.  

 

 

7. “Self Service”: 

a. Para o modelo “self-service” serão necessários balcões térmicos frio e quente elétricos, 

proporcionais a quantidade de preparações constantes no Anexo II deste documento. 

Todas as unidades deste modelo deverão apresentar balcão térmico, sendo que os 

mesmos serão de responsabilidade da contratada, e deverão seguir o padrão GN para 

cubas, sendo selecionado o tamanho conforme o levantamento do número de refeições 

na unidade e segundo as descrições: 

 

RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 

TAMPA, SEM ALÇAS, COM CANTOS ARREDONDADOS E ABAS LATERAIS, 

DIMENSÕES APROXIMADAS: 530 X 325 X 60 MM (cuba pequena). 

 

 RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 

TAMPA, SEM ALÇAS, COM CANTOS ARREDONDADOS E ABAS LATERAIS, 

DIMENSÕES APROXIMADAS 530 X 325 X 100 MM (cuba média). 

 

 RECIPIENTE PARA ALIMENTOS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 

TAMPA, ALÇAS E ABAS LATERAIS, DIMENSÕES: 530 X 325 X 200 MM, TIPO 

GASTRONORM 1/1 (cuba grande). 

 

b. Balcão térmico: O balcão térmico deverá ser em inox, com capacidade para mínimo 4 

cubas gastronômicas, resistência de 2.000 a 2.500w, lâmpada piloto, com termostato 

acoplado tipo capilar (200C a 1200C) para controle de temperatura, voltagem de 110v, 

estrutura tubular com pintura eletrostática, rodízio com travas ou niveladores, com 

protetor salivar em aço inox ou em vidro. Os balcões serão disponibilizados por sistema 

de comodato e será de responsabilidade da contratada fornecer manutenção preventiva 

e corretiva dos equipamentos; 

 

c. Os vasilhames com as refeições do tipo “self-service” deverão estar acondicionados 

individualmente, de forma a preservar a integridade e higiene dos alimentos, de acordo 
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com as normas da legislação sanitária vigente, inclusive durante e após a montagem dos 

balcões térmicos. 

 

d. A CONTRATADA deverá fornecer a porção média de 400 gramas por refeição.  
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CARDÁPIO BÁSICO E DIETAS ESPECIAIS 
 
 

1 – PRATO PRINCIPAL: CARNES 

ESPECIFICAÇÃO 
PER CAPTA 

(GRAMAS) 
OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

BOVINA 

COZIDA (CUBOS 

MÉDIOS – ENTRE 10 A 

15 GRAMAS - OU ISCAS)  

150 g.  Alcatra/ chã de dentro/ contra-filé 

MOÍDA 100 g. Músculo ou acém 

ASSADA (EM ISCAS) 130 g.  Lagarto ou chã de fora 

ENSOPADA (CUBOS 

MÉDIOS DE 10 A 15 

GRAMAS) 

120 g. Músculo ou acém 

FÍGADO (ISCAS 

GRELHADAS) 
120 g.  

 

SUÍNA 

COZIDA (CUBOS 

MÉDIOS – ENTRE 10 A 

15 GRAMS - OU ISCAS) 

130 g. Lombo ou pernil 

ASSADA (EM ISCAS) 130 g. Lombo ou pernil 

 

 

 

AVES (FRANGO) 

COZIDO (CUBOS 

MÉDIOS – ENTRE 10 A 

15 GRAMAS – OU 

ISCAS) 

120 g. Filé de peito 

ASSADO (COXA OU 

SOBRECOXA 

DESFIADA SEM PELE) 

250 g. Sobrecoxa/ Coxa 

PEIXE FILÉ 150 g. Peixe sem espinha 

 

LINGÜIÇA 

ASSADA (CORTADA 

EM RODELAS 

PEQUENAS – 1CM DE 

ESPESSURA) 

130 g.  

*O ovo não será permitido como proteína principal e será aceito apenas nas preparações de 

guarnições.  

 

                               2 - GUARNIÇÕES 

ESPECIFICAÇÃO PER CAPTA (GRAMAS) 

BATATA (INGLESA) 

AO FORNO 120 g. 

ENSOPADA 120 g. 

SAUTÊ 120 g. 

PURÊ 130 g. 

MASSAS EM GERAL 
LASANHA, CANELONE, 

MACARRÃO, ESPAGUETE, ETC. 

 

                                       100 g. 

LEGUMES 

À MILANESA 50 g. 

AO MOLHO BRANCO 100 g. 

ENSOPADOS 90 g. 

GRATINADOS 90 g. 

SAUTÊ 100 g. 

SOUFLÊS DIVERSOS 130 g. 

TORTAS LEGUMES 120 g. 

FAROFAS DIVERSAS 60 g. 

ANGU  50 g. 
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3 - SALADAS (MISTA) 
 

ESPECIFICAÇÃO 
PER CAPTA 

(GRAMAS) 
OBSERVAÇÕES 

MISTA 120 g. (média) 

FOLHOSOS 40 g. (média) 

LEGUMES / VERDURAS 50 g.  

 

 

 

4 - ACOMPANHAMENTOS 
 

ESPECIFICAÇÃO 
PER CAPTA 

(GRAMAS) 
OBSERVAÇÕES 

 

 

ARROZ 
SIMPLES 90 g. 

Estas medidas referem-se ao alimento 

antes de ser cozido; assim sendo, após o 

cozimento sofrerão variações 

(acréscimos) 

DE FORNO 50 g.  

À GREGA 70 g.  

 

FEIJÃO 

SIMPLES 40 g. Com 40% de caldo e grãos macios. 

TROPEIRO 50 g.  

TUTU 30 g.  

  

 

 

5 - SOBREMESAS 
 

ESPECIFICAÇÃO 
PER CAPTA 

(GRAMAS) 
OBSERVAÇÕES 

EM PASTA 60 g.  

 

FRUTAS 
120 g. 

Frutas de unidade ou picadas em cubos 

pequenos (5 a 10 gramas). As frutas 

picadas deverão ser acondicionadas em 

pote transparente de plástico com tampa. 

EM CALDA 50 g. 

As frutas em calda deverão ser 

acondicionadas em pote transparente de 

plástico com tampa. 

TABLETES 50 g. 
Embalados individualmente. Embalagem 

plástica lacrada.  

GELATINA / PUDIM 150 g. 
Pronto para consumo. 

MOUSSE 100 g. 
Pronto para consumo. 

PAVÊ 100 g. 
Pronto para consumo. 

SALADA DE FRUTAS 150 g. 
Pronto para consumo. Frutas picadas em 

cubos pequenos (5 a 10 gramas). 
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6 - DIETAS ESPECIAIS 

 

6.1 - DIETA LIQUIDA RESTRITA: 

 

 Dieta composta de líquidos claros e com baixa quantidade de resíduo. Não podem conter açúcar, gordura, leite e fibras 

 Indicada para pacientes pré ou pós-operatório de cirurgias, ou preparo para exames.  

 

 

 

ALMOÇO E JANTAR 

CALDO DE LEGUMES COADO 

GELATINA DIET DE COR CLARA (4 POTINHOS DE 100G CADA) 

 

OBS: O caldo de legumes não poderá ser industrializado. O mesmo deverá ser proveniente 

de legumes in natura.  

 

 

6.2 - DIETA LÍQUIDA COMPLETA: 

 

 Dieta de consistência líquida, composta por todos os alimentos. Indicada para pacientes que necessitam de consistência 

adaptada, mas sem restrição nos tipos de alimentos. 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA E NORMOSSÓDICA. 

 

 

ALMOÇO E JANTAR 

SOPA DE LEGUMES COM FEIJÃO E CARNE BATIDOS DE FORMA HOMOGÊNEA. 

SOBREMESA: GELATINA 

 

 

 

 

 

6.5 - DIETA BRANDA: 

 

 Dieta pobre em fibras, constituída de alimentos bem cozidos. Não podem ser servidas hortaliças cruas e as frutas permitidas 

são as macias (banana e mamão) e servidas sem casca. 

 Indicada para pacientes com dificuldade de mastigação, digestão e imunossuprimidos. 

 Não são permitidos condimentos e frituras. 

6.3 - DIETA PARA DISFÁGICO (PASTOSA HOMOGÊNEA): 

 

 Dieta com alimentos batidos, engrossados e sem pedaços; não devem conter arroz.  

 Indicada para pacientes com disfagia. 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA E NORMOSSÓDICA. 

 

ALMOÇO E JANTAR 

FEIJÃO BATIDO ENGROSSADO 

CARNE (BOVINA/SUINA/FRANGO) COZIDA BATIDA  

PURÊ DE LEGUMES COZIDOS 

SOBREMESA: PUDIM CREMOSO OU PAPAS DE FRUTAS 

TODAS AS PREPARAÇÕES BATIDAS CONJUNTAMENTE FORMANDO UMA 

PASTA HOMOGÊNEA. 

6.4 - DIETA PASTOSA (PASTOSA HETEROGÊNEA): 

 

 Dieta com alimentos batidos 

 Indicada para pacientes com disfagia com grau moderado a leve e pacientes com dificuldade de mastigação.  

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPIDICA E NORMOSSÓDICA. 

 

ALMOÇO E JANTAR 

PAPA DE ARROZ 

FEIJÃO BATIDO ENGROSSADO 

CARNE (BOVINA/SUINA/FRANGO) COZIDA BATIDA  

PURE DE LEGUMES COZIDOS 

SOBREMESA: GELATINA, PUDIM CREMOSO OU PAPAS DE FRUTAS 

TODAS AS PREPARAÇÕES BATIDAS E SERVIDAS SEPARADAMENTE. 
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ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ BEM COZIDO 

FEIJÃO BATIDO / CARNE COZIDA (CUBOS PEQUENOS/ ISCAS) OU MOÍDA OU 

FRANGO ENSOPADO (CUBOS PEQUENOS/ ISCAS) 

LEGUMES COZIDOS 

SOBREMESA: GELATINA, DOCES EM PASTA OU FRUTAS MACIAS SEM CASCA. 

 

6.6 - DIETA LIVRE: 

 

 Dieta em consistência normal.  

 Indicada para pacientes sem dificuldade de mastigação e/ou gastrointestinais.  

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA E NORMOSSÓDICA. 

 Em alguns casos pode ser solicitada a OPÇÃO DE SOPA DE MACARRÃO COM LEGUMES E CARNE.   

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ  

FEIJÃO (INTEIRO / TUTU/ TROPEIRO) 

CARNE  

GUARNIÇÃO (LEGUMES) 

SALADA  

SOBREMESA: GELATINA, DOCES EM PASTA OU FRUTAS  

 

6.7- DIETA HIPOSSÓDICA: 

 

 Dieta de consistência normal ou adaptada (branda/ pastosa/disfagia), com algumas preparações isentas em sal de cozinha e 

condimentos. 

 Indicada para pacientes que necessitam diminuir o sódio da alimentação.   

 Em alguns casos pode ser solicitada a OPÇÃO DE SOPA DE MACARRÃO COM LEGUMES E CARNE PREPARADAS 

COM POUCO SAL E ISENTA DE CONDIMENTOS.  

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA E HIPOSSÓDICA. 

 

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ SEM SAL 

FEIJÃO COM SAL 

CARNE OU FRANGO COM SAL 

LEGUMES SEM SAL 

SALADA DE FOLHOSOS SEM SAL 

SOBREMESA: FRUTAS OU DOCES 

A PREPRAÇÃO HIPOSSÓDICA DEVERÁ SER ACOMPANHADA COM SACHÊ DE 1 

GRAMA DE SAL REFINADO.  

 

 

6.8 – DIETA PARA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (IRC conservador): 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (branda/ pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com insuficiência renal crônica EM TRATAMENTO CONSERVADOR 

 NORMOCALÓRICA, HIPOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, HIPOSSÓDICA E HIPOCALÊMICA. 

 

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ SEM SAL 

FEIJÃO COM SAL (COM MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE POTÁSSIO) 

CARNE COM SAL 

GUARNIÇÃO COMPOSTA DE LEGUMES SEM SAL E COM BAIXO TEOR DE 

POTÁSSIO. ISENTAS DE LEITE. 

SALADA  

SOBREMESA: GELATINA, FRUTAS (COM BAIXO TEOR DE POTÁSSIO) 

 

 

 

6.9 – DIETA PARA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (IRC DIALÍTICO): 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (branda/ pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com insuficiência renal crônica EM TRATAMENTO DIALÍTICO 

 HIPERCALÓRICA, HIPERPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, HIPOSSÓDICA E HIPOCALÊMICA. 
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ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ SEM SAL (2 PORÇÕES) 

FEIJÃO COM SAL (COM MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE POTÁSSIO) 

CARNE COM SAL (2 PORÇÕES) 

GUARNIÇÃO (LEGUMES) SEM SAL (COM BAIXO TEOR DE POTÁSSIO) 

SALADA  

SOBREMESA: GELATINA, FRUTAS (COM BAIXO TEOR DE POTÁSSIO) 

 

 

 

 

6.10 – DIETA PARA HEPATOPATIA: 

 

 Dieta em consistência branda ou adaptada (pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com disfunção hepática.  

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, HIPOLIPÍDICA E HIPOSSÓDICA.  

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ (CONSISTENCIA BRANDA) SEM SAL 

FEIJÃO COM SAL (BATIDO) 

CARNE MAGRAS (CONSISTÊNCIA BRANDA) COM SAL 

GUARNIÇÃO (LEGUMES) SEM SAL  

NÃO SERVIR SALADA  

(Observação: todas as preparações devem ser elaboradas com pouco óleo, não servir) 

frituras.  

SOBREMESA: GELATINA, FRUTAS MACIAS SEM CASCA 

 

6.11 – DIETA LAXATIVA: 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (pastosa/disfagia). 

 Indicada para pacientes com constipação intestinal 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, NORMOSSÓDICA E RICA EM FIBRAS.  

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ  

FEIJÃO (2 PORÇÕES) 

CARNE  

GUARNIÇÃO (LEGUMES LAXATIVOS)  

SALADA COM AZEITE 

SOBREMESA: FRUTAS (LAXATIVAS) 

 

 

 

 

6.12 – DIETA CONSTIPANTE: 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com diarréia 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, NORMOSSÓDICA E POBRE EM FIBRAS 

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ  

FEIJÃO (1/2 PORÇÃO) 

CARNE  

GUARNIÇÃO (LEGUMES CONSTIPANTES)  

NÃO SERVIR SALADA  

SOBREMESA: GELATINA, FRUTAS (CONTIPANTES) 

 

 

 

 

6.13 – DIETA SEM LACTOSE: 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com intolerância a lactose 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, NORMOSSÓDICA E ISENTA DE LACTOSE.  
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ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ  

FEIJÃO  

CARNE  

GUARNIÇÃO (LEGUMES) SEM PREPARAÇÕES COM LEITE 

SALADA  

SOBREMESA: GELATINA, FRUTAS  

 

 

 

 

6.14 - DIETA PARA DIABÉTICOS 

 

 Dieta em consistência normal ou adaptada (pastosa/disfagia).  

 Indicada para pacientes com DIABETES e/ou hiperglicemias 

 NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, NORMOSSÓDICA E ISENTA DE AÇÚCARES 

 

 

 

ALMOÇO E JANTAR 

ARROZ  

FEIJÃO  

CARNE  

GUARNIÇÃO (LEGUMES)  

SALADA  

SOBREMESA: GELATINA DIET, FRUTAS DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO 

OBSERVAÇÃO: PORCIONAMENTO CONFORME TABELA DE CALORIAS 

 

 

TABELA DE CALORIAS: 

* “C” = colher de sopa 

Calorias Vegetal A Vegetal B Vegetal C Arroz Feijão Carne 

1000 cal à vontade 02 C ---- 02 C 01 C ½ porção 

1200 cal à vontade 03 C 01 C 02 C 02 C 01 porção 

1500 cal à vontade 03 C 02 C 03 C 02 C 01 porção 

1500 cal à vontade 04 C 02 C 04 C 03 C 01 porção 

2000 cal à vontade 04 C 02 C 05 C 03 C 01 porção 

2200 cal à vontade 04 C 03 C 06 C 04 C 01 porção 

2500 cal à vontade 05 C 03 C 07 C 06 C 01 porção 

 

 Vegetal A: Acelga, tomate, cebola, agrião, abobrinha, cheiro verde, alface, repolho, 

almeirão, couve-flor, pimentão, pepino. 

 

 Vegetal B: Vagem, quiabo, cenoura, moranga, chuchu, beterraba, batata baroa. 

 

 Vegetal C: Batata inglesa, batata doce, inhame, mandioca, cará. 

 

OBS: O vegetal C poderá ser substituído por angu, farofa, macarrão, na mesma quantidade. 

Dieta branda: Quando a dieta for branda para diabetes, excluir os vegetais A e usar caldo de 

feijão 
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

FORMULÁRIO DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES 
 

 
PBH - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

SOLICITAÇÃO DIÁRIA DE REFEIÇÕES 

 

UNIDADE:   

 

DATA:  HORA:  

 

REFEIÇÃO: ALMOÇO  JANTAR  

 
 

Quantidade 

Tipo de 
Refeição 

Cardápio especial Cardápio 
básico 

Observação 

Branda Hipossódica Líquida Pastosa Diabético Outra    

Quantidade          

TOTAL GERAL:    

 
 

Responsável fornecedor:  

 

Responsável Unidade:  

 
Comentários: (usar o verso) 
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 

 

Para auxiliar-nos no processo de melhoria contínua, gostaríamos de saber a sua opinião a 

respeito de nosso ambiente, produtos e serviços. 
 

1. Ambiente – apresentação da comida e organização dos balcões? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

 

2. Sobre os produtos – aparência e sabor dos alimentos? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

 

3. Variedades do cardápio refeições e sobremesa? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

 

4. Higiene e limpeza do local e dos funcionários? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

 

5. O atendimento é eficiente, prestativo e no tempo adequado? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 
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6. De forma geral como você avalia a qualidade de nossos serviços? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

 

Para avaliação da satisfação dos clientes será considerado: 

 

Score:  

Ótimo: 2 pontos 

Bom: 1,5 ponto 

Regular: 1 ponto 

Ruim: 0,5 ponto 

 

Será calculado valor total referente às 6 questões. A contratante fará acompanhamento da 

satisfação dos usuários e solicitará ajustes conforme necessidade de melhoria dos serviços 

prestados.  

 


