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ATO CONVOCATÓRIO Nº 220/2019/MA 
 
 

 

O INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.997.585/0008-56, torna público que no período de 01/08/2019 a 08/08/2019, receberá propostas de preços 

para aquisição dos serviços e/ou produtos constantes no Anexo I deste Ato Convocatório. 

 
1. A presente cotação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL 

DE BACABAL DR.ª LAURA VASCONCELLOS, sob gestão do INVISA através do Contrato de Gestão nº 

04/2016/SES, conforme as especificações e quantidades constantes no Anexo I deste Ato Convocatório. 

 

2. As  propostas  de preços  deverão  ser digitalizadas e enviadas por correio eletrônico para: 

compras.ma@invisa.org.br no período de 01/08/2019 a 08/08/2019. 

 

3. O Anexo III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA DE PREÇO, que acompanha este ato 

convocatório, deverá ser utilizado, obrigatoriamente, para a apresentação da proposta. 

 

4. Os Proponentes receberão, por e-mail, comprovante de recebimento das suas propostas enviadas, com 

indicação do dia e horário de recebimento. 

 
5. A proposta de preço deverá ser redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, em papel timbrado com a logo da empresa, como 
também rubricadas em todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter, 
obrigatoriamente, conforme as especificações abaixo, sob pena de desclassificação: 

 

a) Valor mensal e anual do item deverão ser expressos em reais; 

b) Deverá constar a descrição exaustiva e características adicionais que permita identificar e avaliar se o 

serviço atende ou não às especificações mínimas requeridas; 

c) Prazo de validade da proposta deverá ser de 30 (trita) dias corridos, a contar da data da sua 

apresentação. 

 
5.1 Os valores unitários dos itens da proposta de preço deverão suportar despesas com o transporte dos 

produtos e/ou realização dos serviços, não podendo ser cobrado posteriormente despesas com frete. 

 

6. Nas propostas de preços devem constar os dados da empresa como: CNPJ, Inscrição Estadual e/ou Inscrição 

Municipal, endereço completo, telefone, nome do vendedor, prazo de entrega do produto ou serviço.  

 

7. As propostas de preços que não possuírem tais características serão desclassificadas, de modo que não serão 

inclusos no Processo de Contratação. 

 

8. Os interessados deverão ainda apresentar juntamente com a proposta, documentos que comprovem a 
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constituição da empresa e sua regularidade fiscal, através dos seguintes documentos: 

 

a) Contrato Social registrado; 

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

c) Certidões negativas de débitos Federais, Estaduais e Municipais da sede da Empresa, válidas na data de 

entrega das propostas; 

d) Prova de regularidade no recolhimento de contribuições junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço válida na data de entrega das propostas; 

e) Certidão de regularidade com os Débitos Trabalhistas (CNDT), válida; 

f) Autorização de funcionamento da empresa expedida por órgão competente. 

g) Certidão de Regularidade Técnica, no Conselho Regional de Nutrição. 
 

9. Informações e esclarecimentos sobre o Ato Convocatório serão prestadas por e-mail 

compras.ma@invisa.org.braté 24h antes do último dia para recebimento das propostas. 

 

10. O setor de compras do INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Ato 

Convocatório. 

 
11. O INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA estimou o valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) para 

a contratação dos serviços. Não serão aceitas propostas de preços superiores a esse valor. 

 
12. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Ato Convocatório e que seu 

preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá seraceita. 

 

13. Após análise das propostas, será declarada vencedora a proposta de MENOR GLOBAL.   
 

14. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a CONTRATADA. 
 

15. Havendo eventual empate entre propostas o setor de compras do INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA 

informará as Proponentes empatadas o ocorrido por meio eletrônico e solicitará das mesmas nova proposta de 

preço que deverá ser encaminha por e-mail em 24h. 

 
16. O INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA convocará a Proponente vencedora pore-mail. 

 
17. Apurada a proposta de menor preço global, o setor de compras do INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA 

poderá negociar com o Proponente para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, 

não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Ato Convocatório. 

 
18. Após declaração da Proponente vencedora, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da data de sua convocação para assinar o contrato ou retirar a Ordem de Serviço, conforme o caso, sob pena 

de decair do direito à contratação. 

 

19. Se a CONTRATADA, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Ordem de Serviço, não comprovar 

que mantém as condições estabelecidas neste Ato Convocatório, ou quando, injustificadamente, recusar-se a 

assinar o Contrato ou retirar a Ordem de Serviço, poderá ser convocado outro Proponente, desde que 

respeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e 
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comprovados os requisitos exigidos neste Ato Convocatório, celebrar a contratação, sem prejuízo das 

sançõeslegais. 

 
20. Durante vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da CONTRATANTE, 
ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas 
que surgirem no curso da execução contratual. 

  
21.  O contrato terá a validade de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser rescindido por qualquer uma das 
partes, a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra, por escrito, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, os quais o contrato estará rescindido de fato e de direito, sem direito a qualquer multa ou 
indenização, a nenhum título. 
  
22. O INSTITUTO VIDA E SAÚDE – INVISA realizará o pagamento referente a aquisição dos produtos no prazo 
de até 30 (trinta) dias após a entrega das respectivas notas fiscais devidamente atestadas por um funcionário 
da Contratante no local onde a entrega foi realizada, com os devidos relatórios de serviço.  

 
23.  As Notas Fiscais emitidas deverão ter a inclusão em seu corpo do número da Ordem de Fornecimento e 
a identificação: “ESSA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 04/2016/SES”, obrigatoriamente. 

 
24. O contrato é acessório ao principal, (CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2016/SES) e futuros aditivos, que 
foram(em) realizados entre o INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA e o Estado do Maranhão, através de sua 
Secretaria de Estado de Saúde. Assim, se aquele contrato for rescindido por qualquer motivo e a qualquer 
tempo, este também se rescindirá ao mesmo tempo e de maneira automática e instantânea, sem que haja a 
necessidade de nenhuma comunicação formal neste sentido por nenhuma das partes, hipótese em que não 
ensejará nenhuma multa ou indenização, a nenhum título e sob nenhuma rubrica. 

 

25. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do Proponente, das condições 

estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

 
 
 
 
 

Santo Antônio de Pádua/RJ,  01 de Agosto de 2019. 
 
 

 

BRUNO SOARES RIPARDO 
DIRETOR-GERAL  

INSTITUTO VIDA E SAÚDE – INVISA  
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ANEXO I 
 

Termo de referência 
 

1. DO OBJETO 

 
1.1 A presente cotação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, visando  o fornecimento a pacientes internados 

e colaboradores do HOSPITAL REGIONAL DE BACABAL DRA. LAURA VASCONCELLOS, Unidade de Saúde do 

Estado do Maranhão, conforme as especificações e quantidades constantes na tabela abaixo. 

 

ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES 

*Quantidade média diária de pacientes: 80 

 

ITEM TIPO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

01 DESJEJUM  Café preto ou café com leite (copo 180ml) ou chá ou agua de coco 

 Pão doce ou salgado ou integral ou bolacha ou bolo ou mingau 
(01 und de 50g) 

 Fruta (01 fatia ou unidade) 

 Margarina para o pão 

02 COLAÇÃO  Suco concentrado ou vitamina ou salada de frutas (copo 180ml) 
ou chá ou agua de coco 

 Pão doce ou salgado ou integral ou bolacha ou bolo ou mingau 
(01 und de 50g) 

 Fruta (01 fatia ou unidade) 

 Margarina para o pão 

03 ALMOÇO  Arroz branco (02 colheres grandes) 

 Feijão  (01 concha media) 

 Salada de verduras (crua ou cozida 120g) 

 Proteínas duas opções: Carnes (patinho, largato, chã de dentro 
ou chã de fora carne moída ou fígado ou acém) ou carnes brancas 
(peixe e frango) 

 Acréscimos: ovo ou proteína de soja para preparações específicas 

 Guarnições de carboidratos  ou legumes (150g) 

 Sobremesa 01 tipo de fruta ou doce  

 Suco concentrado (200ml) 

04 LANCHE DA 
TARDE 

 Café preto ou café com leite ou suco concentrado ou vitamina ou 
salada de frutas ou fruta (copo 200ml) ou chá ou agua de coco 

 Pão doce ou salgado ou integral ou bolacha ou bolo ou mingau 
(01 und  50g) 

 Margarina ou queijo ou requeijão para o pão 

05 JANTAR  arroz branco (02 colheres grandes) 

 Feijão  (01 concha media) 

 Salada de verduras (crua ou cozida 120g) 
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 Proteínas duas opções: Carnes (patinho, largato, chã de dentro 
ou chã de fora carne moída ou fígado ou acém) ou carnes brancas 
(peixe e frango) 

 Acréscimos: ovo ou proteína de soja para preparações específicas 

 Guarnições de carboidratos  ou legumes (150g) 

 Sobremesa 01 tipo de fruta ou doce ou suco concentrado (200ml) 

06 CEIA  Cafe com leite ou cafe preto amargo ou leite ou achocolatado ou 
mingau (01 porção 200ml) ou chá ou agua de coco 

07 LEITE 
MAMADEIRA  

TIPO C 

 01 mamadeira (150ml) 

 

ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES 

*Quantidade média diária de funcionários: 90 

*Quantidade média diariá de acompanhantes: 70 

ITEM TIPO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

01 DESJEJUM  Café preto ou cafe com leite (copo 180ml) 

 Pão doce ou salgado ou integral ou bolacha ou bolo ou mingau 
(01 und de 50g) 

 Margarina para o pão 

02 CAFÉ DA 
MANHA E 

TARDE 

 Café preto ou cafe com leite 

03 ALMOÇO  Arroz branco (02 colheres grandes) 

 Feijão  (01 concha media) 

 Salada de verduras (crua ou cozida 120g) 

 Carnes (patinho, largato, chã de dentro ou chã de fora carne 
moída ou suinos) ou carnes brancas (peixe e frango) 

 Guarnições de carboidratos  ou legumes (150g) 

 Sobremesa 01 tipo de fruta ou doce  
 

04 JANTAR  Arroz branco (02 colheres grandes) 

 Feijão  (01 concha media) 

 Salada de verduras (crua ou cozida 120g) 

 Carnes (patinho, largato, chã de dentro ou chã de fora carne 
moída) ou carnes brancas (peixe e frango) 

 Guarnições de carboidratos  ou legumes (150g) 

 Sobremesa 01 tipo de fruta ou doce ou suco (180ml) 
 

05 CEIA  Café com leite ou cafépreto e amargo ou leite ou achocolatado 
ou mingau (01 porção 180ml) 

Vale ressaltar as seguintes observações para o cardápio: 

Para as preparações de almoço e jantar obedecer os seguintes critérios: 
-Peixe no mínimo três vezes ao mês 
-Fígado no máximo duas vezes ao mês (servido somente para pacientes). 
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2. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
2.1 Os serviços deverão ser prestados no Hospital Regional de Bacabal Dra. Laura Vasconcellos, localizado na 

Rua Maranhão Sobrinho, 189-335, Centro, Bacabal/MA - CEP: 65700-000.  

 
2.2. O quantitativo dos serviços descriminados no item 1.1 servirá apenas como referência, sendo apenas uma 

estimativa, podendo sofrer alterações ao longo da execução do contrato, conforme a necessidade da Unidade. 

 
2.3. O serviço contratado será executado, rigorosamente de acordo com as normas estabelecidas neste Ato 

Convocatório. 

 
2.4. A Contatada deverá assegurar uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas 

de acordo com as normas vigentes da Vigilância Sanitária, incluindo: 

2.4.1. Operacionalização e desenvolvimento de todas as etapas que envolvem produção e distribuição de 

refeições; 

 
2.4.2. Disponibilização de gêneros alimentícios e todos os insumos necessários para a produção das refeições 

para pacientes internados, acompanhantes e funcionários; 

 

2.4.3. A disponibilização de mão de obra especializada, pessoal técnico, operacional e administrativo, todos os 

insumos, equipamentos e móveis necessários para a perfeita execução dos serviços que se fizerem afetos a este 

Ato Convocatório, assim como insumos de caráter administrativo que viabilizem a execução do serviço 

(etiquetas, papel, fita, canetas mercadoras, etc); 

 
2.4.4. O fornecimento de materiais de consumo (utensílios, descartáveis, entre outros) para perfeita execução 

dos serviços que se fizerem afetos a este Ato Convocatório, tais como o da tabela abaixo: 
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2.4.5. Porcionamento uniforme das refeições em descartáveis individuais para os pacientes, utilizando-se de 

utensílios apropriados; 

Nº 

DESCRIÇÃO UTENSILIOS 

 

1 ABRIDOR DE LATAS (GRANDE) 

2 BACIA PLÁSTICA TAMANHO MÉDIO (11 LITROS) 

3 BANDEJA EM AÇO INOX / ALÇA TAMANHO GRANDE  

4 CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA (TAMANHO GRANDE) 

5 CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA (TAMANHO MÉDIO) 

6 CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA (TAMANHO PEQUENO) 

7 COLHER DE SERVIR EM INOX (14CM) 

8 CONCHA EM INOX (TAMANHO MÉDIO CABO DE 12 CM) 

9 COADOR DE CAFÉ TAMANHO GRANDE (CAPACIDADE DE 5L) 

10 CUSCUZEIRA GRANDE  

11 CAÇAROLA COM TAMPA TAMANHO GRANDE 

12 CAÇAROLA COM TAMPA TAMANHO MÉDIO 

13 CAÇAROLA COM TAMOA TAMANHO PEQUENO 

14 ESCUMADEIRA DE INOX TAMANHO GRANCE (20 CM) 

15 FACA DE CORTE LÂMINA EM AÇO INOX 

16 FACA PARA CORTE DE LEGUMES  

17 FACA PARA CORTE DE PÃO  

18 GARFO DE DUAS PONTAS, AÇO INOX, MEDINDO 34,5 CM 

19 GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE DE 1LT 

20 GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE DE 9LT 

21 GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE DE 12 LT 

22 JARRA DE VIDRO, COM TAMPA CAPACIDADE PARA 1LT 

23 JARRA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 2 LT 

24 JARRA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 5 LT 

25 LUVAS TÉRMICA (PAR) 

26 LIQUIDIFICADOR CASEIRO  

27 PEGADOR DE MACARRÃO 

28 TRAVESSA DE VIDRO GRANDE  

29 FRIGIDEIRA PEQUENA  

30 FRIGIDEIRA GRANDE  

31 PAPEIRO MÉDIO 

32 PRATO DE VIDRO PARA REFEIÇÃO  

33 PANELA DE PRESSÃO GRANDE  

34 FÔRMA DE BURACO GRANDE  

35 LIXEIRA EM INOX ACIONAMENTO COM PEDAL GRANDE  

36 LUVA DE MALHA EM AÇO  

37 TABUA PARA CORTE DE CARNE (AMARELA E VERDE) 

38 TERMOMETRO 

39 CUBA GRANDE E FUNDA COM TAMPA 

40 CUBA GRANDE RASA COM TAMPA  

42 BALANÇA DIGITAL  
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2.5. A prestação do serviço realizar-se-á mediante a utilização das dependências da Contratante, onde a 

alimentação será preparada e porcionada em recipientes individuais para pacientes e acompanhantes, e 

disponibilizadas para os funcionários no refeitório. Para os pacientes em embalagens descartáveis, devidamente 

acondicionadas, obedecendo à prescrição dietoterápica e cardápio aprovado, nas quantidades e horários 

determinados pela Contratante. 

 
2.6. A Contratada deverá garantir o fornecimento de gêneros e produtos alimentícios registrados nos Órgãos 

Federais competentes, materiais de uso e consumo em geral (utensílios, louças, descartáveis, materiais de 

higiene e limpeza, entre outros), mão de obra especializada, operacional e administrativa, em quantidades 

suficientes para desenvolver todas as atividades previstas, observadas as normas vigentes da vigilância sanitária. 

 

2.7. A Contratada deverá fornecer alimentação adequada e de forma contínua, que atenda aos requerimentos 

nutricionais, para os pacientes internados na Unidade visando manter ou recuperar o estado nutricional, como 

também atender cardápio com perfil nutricional aprovado pela Contratante, observados o padrão de 

alimentação estabelecido, o número de comensais, os tipos de refeição e os respectivos horários. 

 
2.8. As etapas que envolvem a Prestação de Serviço de Alimentação deverão estar sob a responsabilidade 

técnica de nutricionista, devidamente registrado no Conselho Regional de Nutrição, cujas funções abrangem o 

desenvolvimento de todas as atividades técnico-administrativas, inerentes às atividades de nutrição. 

 
2.9. A operacionalização, porcionamento, transporte e distribuição das refeições no local estabelecido pela 

Contratante deverão ser supervisionados pela Contratada, de maneira a observar sua apresentação, aceitação, 

porcionamento, temperatura, atendimento aos horários estabelecidos pela Contratante e realizar análise 

quantitativa e qualitativa das refeições servidas para, caso se faça necessário, se façam alterações ou 

adaptações, visando atendimento adequado e satisfatório. 

 
2.10. O transporte das refeições até os leitos da Unidade deverá seguir todos os critérios de higiene e controle 

de qualidade, assim como, transporte adequado das mesmas segundo normas e legislação vigente. 

 

2.11. Todos os veículos envolvidos na execução dos serviços deverão ser de responsabilidade da Contratada,  
caso houver. 

 
2.12. A Contratada deverá apresentar à Contratante, no prazo máximo de 20 dias corridos após a assinatura do 

contrato o PLANO DE ATIVIDADES (programação, execução e supervisão permanente), MANUAL DE BOAS 

PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, contendo o cronograma das atividades e de higieniação, normas 

e procedimentos operacionais padronizados definidos para o Serviço de Nutrição e Dietética, devidamente 

adequados à execução dos serviços contratados, nos termos da RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 
2.13. A Contratada responsabilizar-se-á única, integral e exclusivamente pelo bom estado e boa qualidade dos 

alimentos, refeições e lanches servidos, respondendo perante a Administração do Contratante, inclusive órgão 

do poder público, por ocorrência de qualquer alimento, condimento e/ou ingredientes contaminados, 

deteriorados ou de qualquer forma incorreta e/ou inadequados para o consumo. 

 
2.14. A Contratada deverá permitir a qualquer momento, o acesso dos Nutricionistas do Contratante, 
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devidamente paramentados, as áreas de estocagem e produção de alimentos para acompanhar os 

procedimentos adotados no recebimento e armazenamento de gêneros, pré-preparo e produção de refeições; 

 
2.15. O preparo das refeições em todas as etapas, deverá respeitar as técnicas dietéticas recomendadas, nos 

padrões de higiene e segurança e no que couber a legislação sanitária vigente. 

 
2.16. Os alimentos não consumidos de imediato após o preparo serão mantidos a temperatura superior a 60°C 

(4 a 6° C para saladas e sobremesas) até o momento de serem servidos. 

 
2.17. Os alimentos em preparação e/ou prontos para distribuição deverão ser mantidos, em temperaturas 

recomendadas, em recipientes próprios para alimentos tampados. 

 
2.18. A higienização dos alimentos, principalmente vegetais crus, deverá ser realizada em solução clorada e 

conservação destes alimentos sob refrigeração até o momento da distribuição. 

 
2.19. A higienização dos alimentos deverá atender o que dispõe a Resolução – RDC nº 216, de 15 de Setembro 

de 2004, bem como todas as demais legislações federais, estaduais e municipais que regulamentam as Boas 

Práticas de Fabricação de Alimentos. 

 
2.20. A Contratada deverá substituir o lote ou a unidade da refeição recusada pela Contratante quando for 

constatada qualidade diferente daquelas pré-estabelecidas, pela alimentação descrita no cardápio no prazo 

máximo de 02 (duas) horas. 

 

2.21. A Contratada deverá cumprir rigorosamente os prazos e especificações de execução dos serviços 

previamente estabelecidos. 

 
2.22.  O vencedor ficará responsável pelo treinamento da sua Equipe de Nutrição e/ou Multidisciplinar, e que 

seja realizado o mesmo, pelo menos 1 vez a cada semestre. Os relatórios dos treinamentos deverão ser enviados 

juntamente com a Nota Fiscal. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 
3.1. A CONTRATADA RESPONSABILIZAR-SE-Á INTEGRALMENTE pelas refeições a serem fornecidas nos termos 

da legislação vigente (Portaria M.S nº 142/98, Portaria M.S nº 326/97 - MBPF, RDC nº 216 - 09/04), pela 

operacionalização, preparo das refeições em dependências próprias, bem como pelo transporte (Portaria 

Estadual 069-R de 26 de setembro de 2007) e entrega das refeições à Contratante, observado o estabelecido 

nos itens a seguir: 

 
3.2. Utilizar as instalações físicas e dependências para execução do objeto do contrato, de acordo com as 

exigências da legislação vigente. 

 
3.3. Manter quadro completo de pessoal técnico, operacional e administrativo, de forma a atender o 

cumprimento das obrigações assumidas. 

 
3.4. Observar as normas de é tica e segurança na Unidade. 

 
3.5. Realizar, no início do contrato, e anualmente, às suas expensas, os exames de saúde, inclusive exames 

http://www.invisa.org.br/


Instituto Vida e Saúde 
www.invisa.org.br 

 

específicos de acordo com as normas vigentes, de todo o pessoal técnico e operacional, devendo manter os 

laudos em arquivo e disponibilizá-los à contratante quando requisitado, como por exemplo o Atestado de Saúde 

Ocupacional. 

 
3.6. Manter os empregados dentro de padrão de higiene recomendado pela legislação vigente, fornecendo 

uniformes e equipamentos de proteção individual específicos para o desempenho das funções. 

 

3.7. Manter o profissional Nutricionista detentor de registro regularizado junto ao órgão fiscalizador, de acordo 

com as normas vigentes do CRN, e garantir a sua efetiva e imediata substituição quando da ocorrência de 

eventuais impedimentos. 

 
3.8. Promover treinamentos para a equipe de trabalho, por meio de Programa de Treinamento destinado aos 

empregados operacionais, administrativos e técnicos, abordando as capacitações obrigatórias previstas na RDC 

216/2004, Técnicas Culinárias, Prevenção de Acidentes de Trabalho e Combate a Incêndio. O cronograma anual 

dos treinamentos e os registros dos mesmos deverão ser mantidos em arquivo nas dependências da Unidadedo 

Hospital Regional Dra Laura Vasconcelos da Contratada e enviados à Coordenação do  INVISA e /ou Direção 

quando solicitados. 

 
3.9. Desenvolver boas relações com os funcionários da Contratante acatando quaisquer ordens, instruções e o 

que mais emanar da fiscalização, de acordo com o contrato firmado. 

3.10. A empresa Contratada substituirá prontamente seus empregados, cuja conduta, avaliada pela 

Contratante, seja incompatível com as normas disciplinares da unidade. 

 
3.11. Responder civil e criminalmente, por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos, materiais e/ou pessoais 

causados à Contratante, seus empregados e/ou terceiros, como consequência de imperícia, imprudência e 

negligência própria ou de seus empregados. 

 
3.12. Armazenar e estocar os gêneros alimentícios em obediência às disposições normativas de vigilância 

sanitária vigentes, devendo quando de sua recepção, ser vistoriado e acondicionado em recipiente adequado às 

suas características. 

 

3.13. Zelar pela alimentação fornecida preservando a integridade no seu preparo, promovendo a reparação, 

correção ou substituição, às suas expensas, no total ou em parte, da alimentação (refeições e lanches) preparada 

e produzida, em que se verificar vícios, defeito ou incorreções resultantes da execução ou do emprego de 

produtos, ou ainda, que não se amoldarem ao padrão de qualidade e higiene exigidos pelas normas sanitárias 

ou estabelecidas neste Termo. 

 
3.14. Executar na íntegra o cardápio mensal que será encaminhado quarenta e cinco dias antes de sua vigência 

pelo Contratado. 

 

3.15. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a origem dos produtos, bem como de 

qualquer gênero ou material a ser aplicado na execução do objeto. 

 
3.16. Deverá ser arquivada por um período de 06 (meses) meses no local onde serão preparadas as refeições 

objeto do contrato cópias das notas fiscais das matérias primas adquiridas, para consulta da Contratante, caso 
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se faça necessário. 

 
3.17. Quando solicitada pela Contratante, a Contratada deverá efetuar análise microbiológica do produto final 

de toda alimentação servida, apresentando os resultados obtidos àquela. 

 
3.18. Em caso de divergência quanto à validade de qualquer gênero de alimento o uso do mesmo será 

provisoriamente suspenso, podendo ser reativado após a apresentação do laudo de análise em laboratório ao 

órgão especializado e aceito pela Contratante. 

 

3.19. Todos os gêneros alimentícios, condimentos ou qualquer outro componente utilizado na preparação das 

refeições, bem como seus acompanhamentos, deverão ser obrigatoriamente de primeira qualidade e estar em 

perfeitas condições de conservação, higiene e apresentação, contendo o prazo de validade, carimbo do SIF e 

demais itens previstos na norma vigente. 

 
3. 20.  O relatório contendo a execução dos serviços deverá conter o ateste do Diretor e/ou outro funcionário 

da Contratante que confrontara cardápio mensal estabelecido com a execução e acompanhará a realização dos 

serviços e obrigações deste Contrato. A cada semestre, deverá acompanhar da nota fiscal, relatório de 

treinamentos, e quando solicitado os exames dos funcionários e toda documentação tais como Manual e POPS 

que deverão ser atualizados anualmente. 

 

3.21.  Para operacionalizar a cozinha, deverá ser disponibilizado em forma de comodato os seguintes 

equipamentos, conforme abaixo: 

 
o 03 frezeres com termometro (carnes e polpas) 

o 01 chapa 

o 02 fogões industriais de 6 bocas com forno 

o 01 fogão de 4 bocas para dietas especificas 

o 01 batedeira industrial grande 

o 01 balcão térmico de 8 cubas (para preparações quentes e frias) 

o 01 câmera fria de 4 portas  (gelopar) 

o 02 liquidificadores industriais grandes 

o 01 liquidificador doméstico 

o 01 multiprocessador 

o 01 mesa de aço inox para elaboração de quentinhas 

o 02 carros de distribuição de alimentação 

o 01 paneleiro ou estante de aço inox com 3 prateleiras 

o 01 balança digital com capacidade de 150kg 

 

 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 
4.1. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual. 

 

4.2. Receber e distribuir as refeições aoscomensais. 

4.3. Caso ocorra ingresso de pacientes no período matutino ou vespertino, o acréscimo de almoço e lanche 
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da tarde poderá ser solicitado, até duas horas antes do horário padrão. 

 
4.4. A Contratante diariamente atestará os comprovantes de entregas de alimentação e mensalmente as notas 

fiscais referentes à prestação de serviço de alimentação. 

 

4.5. No caso de ocorrência de irregularidades no fornecimento de refeições, deverão ser encaminhadas para a 

Coordenação do INVISA, comprovações destas, para compor processo de apuração, e o pagamento 

correspondente só se efetivará após a apuração do fato, se for devido. 

 
4.6. Quando ocorrer não conformidade no mês, na forma disposta a nota fiscal não será atestada. 

 
4.7. Em caso de implantação de sistema informatizado para controle do fornecimento de alimentação, a 

solicitação de refeições e o registro de eventuais irregularidades deverão também ser realizados via sistema. 

 
4.8. O fiscal in loco deve solicitar as quantidades de refeições e confrontar com o cardápio aprovado 

mensalmente. 

 

5. DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

 
5.1. A Contratada deverá manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho ou plano de contingência 

para situações emergenciais, tais como: falta de água ou de energia elétrica/gás, vapor, quebra de 

equipamentos, veículos, greves, motins, rebeliões e outros, assegurando a manutenção do atendimento 

adequado. 

 
5.2. Os esquemas alternativos de trabalho ou os planos de contingência deverão ser apresentados 

formalmente à Contratante na assinatura do contrato e quando sofrer alterações ou atualizações. 

 

6. DOS HORÁRIOS DE ENTREGA 

 

6.1. As refeições dos pacientes deverão ser entregues nos horários definidos na tabela do Anexo I. 

 
6.2. A Contratada, deverá sempre manter SOBREAVISO, para realizar eventuais entregas de refeições que se 

fizerem necessários, fora do horário regular de prestação do serviço. 

 
7. DA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO  BÁSICO 

 
7.1. O cardápio do Almoço e do Jantar será elaborado pela Contratada baseado nos gêneros e produtos 
alimentícios que deverá ser todo análise nutricional, que deverá ser enviado com antecedência para a 
Coordenação de Nutrição do INVISA para aprovação prévia. 

 
7.2. O Desjejum, Colação, Lanche da Tarde e Ceia deve seguir o horário estabelecido nos quadros do Anexo I, 
respectivamente. 

 
7.3. Em caso de ocorrência de fato imprevisível que inviabilize o fornecimento da preparação ou produto 

alimentício estabelecido no cardápio, a Contratada deverá comunicar e justificar imediatamente o fato  Direção 

do Hospital. Quando autorizada a alteração, a preparação ou produto alimentício substituto ao estabelecido no 

cardápio deverá possuir valor monetário similar. 
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7.4. Só serão autorizadas quatro alterações de cardápio no mês. 
 

8. DAS DIETAS ESPECIAIS 

 
8.1. A Contratada deverá atender as solicitações de dietas especiais, com base na prescrição de Médicos ou 

Nutricionistas, em todas as refeições servidas, mediante documentação da Coordenação da Unidade do 

Hospital. 

 
8.2. As dietas especiais devem acompanhar o padrão do cardápio de alimentação normal, ajustadas ou 

modificadas de acordo com a indicação clínica.  

 
8.3. O fornecimento das dietas deverá ser realizado em recipientes descartáveis identificados - com etiqueta 

adesiva, na tampa, contendo o nome do paciente e o tipo de dieta. No fornecimento do desjejum e lanche da 

tarde, as dietas deverão ser fornecidas na forma de kits individuais embalados em sacolas transparentes também  

identificados. 

 
8.4. As dietas especiais, quando houver, não serão objeto de acréscimos ou supressões de preços decorrentes 

das substituições de gêneros similares para suas adequações, considerando-se os mesmos preços 

correspondentes às refeições normais. 

 
9. DO PORCIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO DAS REFEIÇÕES 

 
9.1. Cabe à Contratada porcionar e acondicionar as refeições observado o seguinte: 

 
Líquidos: envasados e transportados em recipientes isotérmicos (5 litros) e distintos para cada tipo de líquido 

(em cores diferentes), com capacidade adequada à quantidade a ser servida. 

 
Pães: acondicionados em sacolas plásticas transparentes apropriadas com 10 (dez) unidades por sacola. 

 
Almoço e Jantar: porcionados e acondicionados em recipientes individuais descartáveis e recicláveis de isopor 

(marmitex) n°.09, e armazenadas em caixas de polietileno brancas não vazadas, com as seguintes dimensões: 

Parte Externa - largura 40 cm X Altura 15 cm X comprimento 60 cm. Parte Interna - Largura 36 cm X Altura 13,45 

cm X comprimento 56,5 cm, devidamente higienizadas e fechadas com filme plástico. 

 
Saladas: porcionadas e acondicionadas em recipientes individuais de material plástico descartável com tampa 

com capacidade de 200 ml. 

 

Frutas: acondicionadas em sacolas transparentes e armazenadas em caixas de polietileno brancas não  vazadas, 

com as seguintes dimensões: Parte Externa - largura 40 cm X Altura 15 cm X comprimento 60 cm. Parte Interna 

- Largura 36 cm X Altura 13,45 cm X comprimento 56,5 cm, devidamente higienizadas e fechadas com filme 

plástico. No caso de frutas pré-preparadas estas devem ser acondicionadas em recipientes individuais de 

material plástico tampa com capacidade de 300ml. As frutas tais como abacaxi, uva, melão, morango entre 

outras, se faz necessário acondionamento sob refrigeração 2º C a 8º C. 

O acondicionamento das frutas também podem ser feito sob refrigeração ( abacaxi, uva, melão, morango) 

 
Sobremesa doce: embalada individualmente ou quando se tratar de doce cremoso, gelatina, pudim e similares, 

acondicionados em recipientes descartáveis com tampa e com capacidade de 200ml. 
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10. DO VALOR ESTIMADO 

 
10.1 O valor total estimado para a contratação do serviço, constante na tabela do item 1.1, na presente 

contratação é de R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais),não sendo aceita proposta de preço superiores a 

esse valor. 

 
12. DO PAGAMENTO 

 
12.1 As Notas Fiscais emitidas deverão ter a inclusão em seu corpo do número da Ordem de Fornecimento e 
a identificação: “ESSA DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 04/2016/SES”, obrigatoriamente. 

 
12.2 Deverão ser entregue os relatórios mensais, que devem constar: 

 
 

12.2.1 Cardápios servidos dos funcionários e acompanhantes; 
12.2.2 Cardápios servidos dos pacientes; 
12.2.3 Cronograma de execução das atividades; 
12.2.4 Comprovação dos Treinamnetos semestrais; 
12.2.5 Certidões da empresa atualizadas; 
12.2.6 POPS e MANUAIS atualizados. 

 

12.3 Os valores das notas não deverão ultrapassar valor estabelecido na Proposta ao menos que autorizado 
de forma antecipada pela Contratante. 

 
13. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES  

 
13.1 No caso de não atendimento dos prazos especificados nos itens 3.3 da Cláusula Terceira e 4.4 da Cláusula 
Quarta deste contrato incidirá sobre o valor mensal do Contrato multa de 1% (um por cento) por dia de atraso a 
ser pago pela CONTRATADA.   
 
13.2 O não cumprimento de visita prévia, de acordo com o item 4.12 da Cláusula Quarta deste contrato implicará 
na incidência de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor mensal do contrato a ser pago pela 
CONTRATADA, salvo por motivo de força maior, plenamento justificado por escrito.  

 
13.3. A inexecução total ou parcial dos serviços ensejará a aplicação das seguintes sanções a CONTRATADA: 

 
13.3.1 Advertência; 
 
13.3.2 Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do 
contrato. 

 
13.4 A CONTRATADA fica sujeito a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do presente contrato, por 
descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do mesmo, não previstas nas demais disposições desta 
cláusula. 
  
13.5 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis. 

 
13.6 O CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, os valores 
correspondentes à aplicação de multa contratual ou, se for o caso, efetuar cobrança judicial. 
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14 DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 

 
14.1 As Proponentes naf ormulação da proposta deverão, obrigatoriamente,  utilizar a tabela constante do 
Anexo III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA DE PREÇO. 

 
14.2 A proposta deverá ser formulada de acordo com a tabela do Anexo I, sendo o julgamento pelo menor 

preço global, devendo o Proponente apresentar em sua proposta de preço todos os itens constantes no anexo 

e confirmação dos itens obrigatórios em comodato. 
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ANEXO II 

 

 
 

 
 
 

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  

DESJEJUM HORÁRIO 
PACIENTE 
 
FUNCIONÁRIO 
 
ACOMPANHANTE 

06:00 às 07:00hs 
 
06:30 às 07:00hs 
 
07:00 às 07:30hs  

COLAÇÃO HORÁRIO 
PACIENTE 09:00 ÀS 09:30hs 
ALMOÇO HORÁRIO 
PACIENTE 
  
FUNCIONÁRIO 
 
ACOMPANHANTE 

11:00 às 11:30hs 
 
12:00 às 13:00hs 
 
12:30 às 13:30hs 

LANCHE  HORÁRIO 
PACIENTE  15:00 às 15:30hs 
JANTAR  HORÁRIO 
PACIENTE  
 
ACOMPANHANTE 

18:00 às 18:30hs 
 
18:00 às 19:00hs 

CEIA HORÁRIO 
PACIENTE 
 
FUNCIONÁRIO 

20:30 às 21:00hs 
 
21:00 às 21:30hs 
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ANEXO III 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

RAZÃO SOCIAL:  CNPJ:  

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  VENDEDOR:  

ENDEREÇO:  NÚMERO:  

BAIRRO:  CIDADE:  UF:  

TELEFONE:  CELULAR:  

EMAIL:  

 

 

ITEM 
QTD.MÉDIA 
PACIENTES 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 80 Desjejum     

2 80 Colação     

3 80 Almoço     

4 80 Lanche da Tarde     

5 80 Jantar     

6 80 Ceia     

7 1 Leite Tipo C Mamadeira (150ml)     

ITEM 
QTD.MÉDIA 

FUNCIONÁRIOS 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 90 Desjejum     

2 90 Café Manhã e Tarde     

3 90 Almoço     

4 90 jantar     

5 90 Ceia     

ITEM 
QTD.MÉDIA 

ACOMPANHANTES 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 67 Desjejum     

2 67 Café Manhã e Tarde     

3 67 Almoço     

4 67 Jantar     

5 67 Ceia     

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 

MENSAL 

R$ 0,00 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS 

 
 

 

[CIDADE], XX de XX de XXXX. 

PROPONENTE 

(ASSINATURA E CARIMBO CNPJ) 
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