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EDITAL DE CONTRATAÇÃO N. º 08/2021 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 

HOSPITALAR 

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS, entidade privada sem fins 

lucrativos, qualificada como Organização Social, por força do Contrato de 

Gestão firmado entre esta e o Município de Embu das Artes (Contrato de Gestão 

n.º 139/2021), com base em seu Regulamento de Compras e Contratações, 

torna pública a abertura do processo para SELEÇÃO DE FORNECEDORES, na 

modalidade COLETA DE PREÇOS, às empresas prestadoras dos serviços em 

epígrafe, em observância aos termos e condições previstas no presente edital.  

Este edital poderá ser consultado na íntegra no site www.maosamigas.org.br, no 

campo “Contratações”.  

1. OBJETO 

A presente seleção de fornecedores tem por objeto a contratação de 

Prestação de Serviço de Nutrição e Alimentação Hospitalar, incluindo produção, 

transporte e distribuição de dietas normais, dietas especiais e fórmulas lácteas, 

para usuários (adultos e infantis), acompanhantes de crianças até 12 anos de 

idade incompletos, acompanhante de adolescentes entre 12 e 18 anos de idade 

(conforme Lei Federal nº. 8.069 de 13.06.90, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente), acompanhante de mulher em trabalho de parto, no parto e pós-

parto (conforme Lei Federal nº 11.108 de 08/04/2005) e acompanhante de 

pacientes portadores de necessidades especiais estabelecidas na Lei Federal nº 

13.146/2015, residentes (conforme Lei federal nº. 6932, de 07/07/81) 

assegurando uma alimentação nutricionalmente balanceada, em condições 

higiênicas sanitárias adequadas, conforme especificações constantes do Termo 

de Referência (Apêndice I) e de seus anexos  
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Os serviços serão prestados nas seguintes unidades:  

a. HOSPITAL LEITO IRMÃ ANETTE E CENTRAL DE REGULAÇÃO DE 

LEITOS, localizados na Avenida São Lucas, n. º 92, Jd. Vazame, Embu das 

Artes/SP;  

b. PRONTO SOCORRO CENTRAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ALICE 

CAMPOS MACHADO, localizados na Avenida Elias Yazbek, n. º 1415, 

Cercado Grande, Embu das Artes/SP; 

c. UPA ZILDA ARNS – SANTO EDUARDO, localizado na Rua Poços de Caldas, 

n. º 66, Jd. Santo Eduardo, Embu das Artes/SP;  

d. PRONTO ATENDIMENTO DO VAZAME, localizado na Avenida São Lucas, 92, 

JD. Vazame, Embu das Artes (unidade a ser inaugurada em janeiro de 2022);  

 

1.1. Os serviços serão prestados, sob demanda, conforme descrição do Anexo 

I – Especificações Técnicas, para atender as atividades fim do CONTRATO 

DE GESTÃO Nº 139/2021 firmado entre a ORGANIZAÇÃO MÃOS 

AMIGAS e a Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes;  

 

2. JUSTIFICATIVA: 

Considerando que a alimentação adequada é fator importante no tratamento de 

pacientes como medida coadjuvante na evolução clínica, pela manutenção ou 

recuperação do seu estado nutricional, refletindo no tempo de permanência 

hospitalar e na diminuição da mortalidade e morbidade, sendo assim, 

indispensável, uma vez que, a unidade presta serviços ambulatoriais, de 

urgência e emergência. 

Considerando, portanto, a importância do Serviço de Nutrição Hospitalar, 

considerando ainda, que a sua descontinuidade acarretaria prejuízos 

incalculáveis ao exercício da atividade meio da contratante, comprometendo a 

segurança da assistência nutricional dos pacientes em face do 

desabastecimento que possa ocorrer em virtude da rescisão contratual. 
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3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

 

Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:  

 

As grandes refeições (almoço e jantar) serão produzidas nas dependências da 

empresa Contratada, exceto em casos específicos mediante autorização da 

Contratante. Já as fórmulas infantis e módulos nutricionais, café da manhã e 

pequenas refeições serão preparadas ou montadas nas dependências da 

Contratante. Todas as refeições orais serão nas modalidades geral/normal, 

hipossódica ou para diabéticos. 

 

A) Alimentos quentes podem ser mandos à temperatura de 65°C pelo tempo 

máximo de 6 horas ou abaixo de 60°C por no máximo 3 horas;  

B) Alimentos frios devem ser distribuídos em temperaturas inferiores a 10°C por 

no máximo 4 horas. A fim de assegurar maior qualidade microbiológica das 

refeições fornecidas em marmitas, foi considerado que, durante todo 

processo, da produção à distribuição, as temperaturas preconizadas devem 

permanecer por, no máximo, 2 horas. 

I. O serviço que será contratado compreende o preparo, porcionamento, 

embalagem e distribuição de refeições prontas no formato de 

“marmitas”, o que requer cuidado dos pontos críticos de controle para 

uma boa prestação de serviço, devendo seguir as normas e 

recomendações da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária) e 

atender também as normas do Manual de Boas Práticas de 

Elaboração de Alimento e Prestação de Serviços, de acordo com a 

Portaria Nº 1.428/93 do Ministério da Saúde para que as refeições 

sejam entregues em temperatura e condições higiênico-sanitárias 

adequadas;  

II. A localização próxima contribui para o respeito aos horários de entrega 

e distribuição determinados pela Administração e a manutenção da 

temperatura dos alimentos a serem fornecidos, evitando riscos de  
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contaminação por multiplicação microbiana entre a confecção, 

embalagem, entrega e distribuição, possibilitando a oferta de um 

alimento seguro para os comensais. 

III. Melhor fiscalização dos serviços pelo Contratante. Para que ocorra a 

efetiva fiscalização do futuro contrato, pela natureza do objeto 

contratado, é indispensável a verificação rotineira da produção e 

entrega das refeições, observando se as obrigações contratuais estão 

sendo cumpridas e se a legislação sanitária (RDC 216/ANVISA) está 

sendo respeitada, garantindo assim uma alimentação saudável do 

ponto de vista nutricional e segura.  

C) As refeições deverão ser porcionadas, transportadas, e distribuídas aos 

pacientes, acompanhantes, internos e residentes; 

D) A empresa Contratada deverá estar apta a fornecer as refeições diariamente, 

inclusive aos sábados, domingos e feriados, em virtude das peculiaridades 

desta Maternidade, que funciona diuturnamente, isto é, por 24 horas; 

E) Deve possuir veículo exclusivo para o transporte dos gêneros alimentícios, 

em condições adequadas e específicas para cada tipo, de acordo com este 

Termo de Referência; 

F) A contratada será responsável pela disponibilização de gêneros alimentícios 

e todos os insumos necessários para a produção, transporte e distribuição 

das dietas orais para a clientela já mencionada no objeto da contratação; 

G) A contratada será responsável pela aquisição, operacionalização e 

distribuição de formulações lácteas, suplementos e módulos para a clientela 

já mencionada no objeto da contratação; 

H) A contratada será responsável pela disponibilização de mão de obra 

especializada e em quantidade suficiente para o atendimento das operações 

descritas neste termo de referência, inclusive os administrativos; 

I) A contratada será responsável pela disponibilização de equipamentos e 

outros bens patrimoniais móveis para a produção, distribuição, transporte das 

refeições orais e fórmulas, bem como se responsabilizar pela sua 

manutenção preventiva e corretiva; 
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J) Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições para o consumo 

humano, devendo ser selecionados, embalados nas quantidades, 

especificações e prazos solicitados, seguindo as Normas Higiênico-

Sanitárias e de Boas Práticas de Elaboração; 

K) Manter o pessoal em condições de saúde compatível com suas atividades, 

realizando às suas expensas, exames periódicos de saúde, inclusive exames 

específicos de acordo com a legislação vigente. Apresentar e manter 

atualizados o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) e do 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

 

3.1 O presente Edital relaciona as principais unidades de saúde mantidas 

pela ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS, com seus respectivos endereços. 

Contudo, ressalta-se que os serviços de suporte técnico também poderão ser 

contratados futuramente por novas unidades incorporadas na estrutura de 

gestão da ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS, mediante manifestação de 

interesse através de Termo de Adesão correspondente. 

3.2 A CONTRATANTE deverá ser informada sobre qualquer alteração do 

quadro de profissionais alocados pela CONTRATANTE para realização dos 

serviços, incluindo substituições, demissões, férias e novas contratações. 

Eventuais ausências dos profissionais, mesmo que justificadas, deverão ser 

administradas pela CONTRATADA, provendo o fornecimento de profissionais 

temporários, visando não acarretar quaisquer prejuízos à continuidade e 

realização dos serviços. 

4. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE  

A) Uso racional da água; 

B) A Contratada deverá colaborar com as medidas de redução de consumo e 

uso racional da água, devendo seus encarregados atuar como 

facilitadores das mudanças de comportamento dos seus empregados,   

esperadas com essas medidas; 

C) Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de 

equipamentos e complementos que promovam a redução do  
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consumo de água; 

D) Identificar pontos de uso/hábitos e vícios de desperdício de água. Na 

identificação das atividades de cada ponto de uso, os empregados 

deverão ser treinados e orientados sistematicamente contra hábitos 

e vícios de desperdício, conscientizando os empregados sobre 

atitudes preventivas; 

E) Adotar procedimentos corretos com uso adequado da água, que 

utilizem a água com economia/sem desperdício e sem deixar de 

garantir a adequada higienização do ambiente, dos alimentos e 

utensílios, bem como dos empregados; 

F) Estarão proibidas as seguintes ações/atitudes: 

G) Manter torneira aberta com bacia embaixo, transbordando água e sem 

empregado naquele ponto de uso; 

H) Ao executar limpeza no interior de vasilhame, é comum o 

empregado encher a vasilha de água completamente; 

I) Interromper algum serviço, para conversar ou por outro motivo, mantendo 

a torneira aberta; 

J) Realizar descongelamento de polpas de frutas com a torneira aberta por 

longo período, diretamente sobre as embalagens; 

K) Eficiência energética e uso racional de eletricidade; 

L) A aquisição de equipamentos consumidores de energia deverá ser 

realizada de modo que o bem a ser adquirido apresente o melhor 

desempenho sob o ponto de vista de eficiência energética; 

M) Deverão ser verificados na aquisição dos equipamentos, quando 

possível, o selo PROCEL - Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica e o selo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial; 

N) Verificar periodicamente os sistemas de aquecimento e refrigeração. 

A formação de chamas amareladas, fuligem nos recipientes e gelo 

poderão ser sinais de mau funcionamento dos equipamentos, 

manutenção inadequada ou utilização de combustível de má 

qualidade; 
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O) Desligar as luzes dos ambientes não ocupadas e acender apenas as luzes 

necessárias; 

P) Comunicar ao Controlador sobre equipamentos com mau 

funcionamento ou danificados como lâmpadas queimadas ou 

piscando, zumbido excessivo em reatores de luminárias e mau 

funcionamento de instalações energizadas; 

Q) Realizar verificações e manutenções periódicas nos seus 

aparelhos elétricos, extensões etc. (evitar ao máximo o uso de 

extensões elétricas); 

R) Desenvolver junto a seus empregados programas de racionalização do 

uso de energia; 

S) Redução de produção de resíduos alimentares e melhor aproveitamento 

dos alimentos; 

T) Privilegiar, quando da confecção dos cardápios, os produtos 

alimentícios próprios da época, levando em conta a sazonalidade dos 

insumos. Na formulação do cardápio diário, observada a sazonalidade 

de alguns alimentos, deverão ser observadas todas as possibilidades de 

aproveitamento dos gêneros alimentícios, desde o prato principal, seus 

acompanhamentos/guarnições, sucos e sobremesas; 

U) Preservar ao máximo o valor nutritivo dos alimentos; 

V) Visando melhor monitoramento da produção de resíduos alimentares, 

bem como o atendimento dos Cadernos de Processos e Práticas de 

Hotelaria Hospitalar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 

a CONTRATADA deverá implementar os indicadores de desperdício a 

seguir, que deverão ser avaliados mensalmente: 

 

Refeições porcionadas e não consumidas 

Índice de erros de porcionamento ou distribuição 

de dietas orais para pacientes Índice de sobra 

limpa 
 

 

 

 



 

Página 8 de 16 

 

 

 

Os controles internos, bem como os resultados dos indicadores deverão ser 

apresentados à nutricionista da contratante. 

 

5. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:  

Poderão participar da presente Seleção de Fornecedores, pessoas jurídicas de 

direito privado legalmente constituídas, dotadas de capacidade técnica e 

estrutural, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto deste Edital e 

seu Anexo, de modo a atender todas as exigências nele contidas. 

5.1. Não será admitida nesta Seleção de Fornecedores a participação de 

empresas:  

a. Em processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, 

dissolução, insolvência ou em liquidação;  

b. Que estejam declaradas inidôneas de contratar com a administração 

pública;  

c. Que estejam suspensas temporariamente ou impedidas de contratar com 

a administração pública;  

d. Que estejam inscritas no cadastro nacionais de empresas inidôneas e 

empresas punidas – CEIS e CNEP, nos termos do art. 22º e 23º da lei 

12.846/2013; 

e. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou 

subsidiárias entre si;  

f. Que tiverem sido recorrentemente penalizadas, e/ou contratos 

rescindidos por má prestação de serviços junto à ORGANIZAÇÃO MÃOS 

AMIGAS. 

g. Cujos diretores, gerentes, sócios, dirigentes ou empregados sejam 

funcionários da ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS ou que tenham feito 

parte do seu quadro funcional em algum momento.  

h. Cujos diretores, gerentes, sócios, dirigentes ou empregados exerçam 

cargos de direção junto à administração pública da saúde atrelada a fonte 

pagadora. 
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i. Cujo objeto social e/ou atividade econômica não seja pertinente e 

compatível com o objeto desta seleção de fornecedores.  

j. Empresas constituídas sob a natureza jurídica de sociedade cooperativas. 

5.2. A ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS se reserva no direito de recusar a 

participação de pessoa jurídica que tenha demonstrado incapacidade 

administrativa ou técnica, ou ainda, má conduta ética na execução de contrato 

anterior firmado com esta entidade, não havendo que se falar em direito de 

reclamação, indenização ou reembolso de que se entender prejudicado.  

 

6. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRESENTE EDITAL:  

6.1. Os fornecedores interessados, que necessitarem de informações e 

esclarecimentos complementares, deverão solicitá-los por escrito ao 

Departamento de Compras do Contrato de Gestão n.º 139/2021, por meio do 

endereço eletrônico compras.embu.rue@maosamigas.org.br, até 02 (dois) dias 

anteriores à data limite de apresentação de propostas.  

6.2. O e-mail referido no parágrafo anterior deverá obrigatoriamente ser 

identificado no campo “assunto” com o nome da empresa interessada e o 

número do respectivo Edital, objeto do pedido de esclarecimento.  

6.3. A ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS não ficará responsável em atender 

as solicitações de esclarecimentos formuladas pelas empresas interessas, se 

esta for realizada em e-mail diverso do indicado no item 6.1. deste instrumento, 

bem como não conter a adequada identificação de que trata o parágrafo anterior 

6.4. Nos pedidos de informações e esclarecimentos complementares, os quais 

serão realizados no corpo do e-mail, deverão conter identificação da empresa 

interessada (nome, CNPJ e representante legal), indicando ainda endereço 

completo, telefone e e-mail para contato.  

6.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão publicadas no sítio 

oficial eletrônico da Instituição para o conhecimento de todas interessadas.  

6.5.1. Em não sendo formulados pedidos de informações e esclarecimentos 

complementares, estará caracterizada presunção absoluta de que os 

elementos fornecidos no EDITAL são suficientemente claros e 

precisos para todos os atos a se cumprirem no âmbito do  

mailto:compras.embu.rue@maosamigas.org.br
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procedimento de Coleta de Preços, de maneira que não se admitirão 

alegações posteriores sobre obscuridades ou contradições deste 

EDITAL, cujos termos terão sido aceitos integral e incondicionalmente 

pelas empresas interessadas. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:  

7.1. As interessadas deverão apresentar proposta financeira, considerando 

todas as despesas e custos envolvidos, de acordo com as especificações do 

presente edital, tais como encargos trabalhistas, alimentação, transporte, 

estadia, passagens, materiais, despesas administrativas, impostos e 

capacitação dos seus profissionais. 

7.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente, em 

uma via, preferencialmente digitada em computador, sem emendas, ressalvas, 

rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, redigida com clareza em 

língua portuguesa, salvo, quanto a expressões técnicas de uso corrente, 

devidamente datadas e assinadas (sobre carimbo ou equivalente) pelo 

proponente ou seu representante legal, mediante apresentação de procuração; 

7.2.1. A proposta que não atender as exigências acima descritas, será 

considerada inválida.  

7.3. As interessadas deverão se atentar à data de inauguração de Unidade 

descrita no item 1, alínea “d” e, para tanto, considerar o seu custo a partir de 

sua inauguração no momento da CONTRATAÇÃO.  

7.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

 

8.  DO RECEBIMENTO E ANÁLISE DAS PROPOSTAS:  

8.1. As interessadas deverão encaminhar suas propostas financeiras no 

período de 01 a 10 de novembro de 2021, através do e-mail 

compras.embu.rue@maosamigas.org.br, contendo descrição detalhada dos 

serviços.  

8.2. A ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS realizará a análise das propostas 

financeiras, no dia útil subsequente à data final para a entrega, momento em que 

mailto:comprasrue@maosamigas.org.br
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 se verificará a conformidade das propostas aos requisitos estabelecidos neste 

edital.  

8.3. As propostas serão examinadas pelo Departamento de Compras da 

ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS, que considerará vencedora a MENOR 

PROPOSTA apresentada.  

8.4. Serão desclassificadas as propostas que:  

8.4.1. Sem assinatura e/ou em discordância com as exigências contidas 

neste Edital;  

8.4.2. Que apresentem preços manifestamente inexequível:  

8.4.3. Considera-se inexequível a proposta que, comprovadamente, for 

insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente 

preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado 

acrescido dos respectivos encargos.  

8.4.4. Que estejam com o valor total do item acima da média de mercado 

aferida pela instituição ou que estejam com valores acima do teto 

estipulado no presente instrumento, se houver.  

8.5. No caso de empate de menor proposta, será dada a será dada a 

possibilidade de as empresas proponentes apresentarem propostas de preço 

inferior àquelas já por elas apresentadas, momento o qual, será aberto novo 

prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação das novas propostas, SOMENTE 

às proponentes que se encontrarem nesta situação (empate).  

8.6. A empresa que não apresentar nova proposta no prazo acima 

estabelecido, será considerada desclassificada.  

8.7. Constatado atendimento dos requisitos previstos neste edital, será 

declarada a VENCEDORA.  

 

9. DA CONTRATAÇÃO:  

9.1. Após declarado a vencedora, a empresa será convocada a assinar o 

contrato em até 05 (cinco) dias úteis.  

9.2. No momento da contratação, a vencedora deverá apresentar os seguintes 

documentos:  
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I. Cópia do contrato social registrado na Junta Comercial ou no Órgão 

competente;  

II. Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contáveis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma lei.  

III. Certidões públicas de inexistência de débito na Esfera Municipal, 

Estadual e Federal;  

IV.  Certidão Negativa de Débito de INSS;  

V. Certidão de Regularidade cio FGTS;  

9.3. A não disponibilidade dos documentos constantes no item 9.2., os quais 

condicionam a assinatura do contrato, implicará na imediata desclassificação 

da empresa.  

9.4. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA iniciará a execução dos 

serviços em até 02 (dois) dias úteis;  

 

10.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

10.1. As normas disciplinadoras desta Seleção de Fornecedores serão 

interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitadas a igualdade de 

oportunidade entre as EMPRESAS PROPONENTES e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

10.2. As empresas proponentes devem ter pleno conhecimento de todos os 

elementos constantes do presente Edital e seus Anexos, além do regulamento 

de compras e contratações, não podendo alegar, posteriormente, qualquer 

desconhecimento quanto às condições estabelecidas, como razão impeditiva ao 

perfeito cumprimento do contrato 

10.3. Ao final da presente Seleção de Fornecedores, será divulgado no sitio 

eletrônico da ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS o resultado.  

10.4. Os casos omissos da presente Coleta de Preços, serão solucionados pelo 

Departamento de Compras e Contratações. 
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11.  DOS ANEXOS:  

11.1. O seguinte anexo será parte integrante deste edital:  

Anexo I – ESPECIFICAÇÕES 

Anexo II – LOGÍSTICA DAS UNIDADES 

 

Embu das Artes, 01 de novembro de 2021.  

 

ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS 
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ANEXO I  

 TERMO DE REFERÊNCIA  

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDEIRA E LOCAÇÃO DE 

ENXOVAL HOSPITALAR. 

1. ESPECIFICAÇÕES: 

Quantitativo Refeições diária: 

    

  

Desjeju
m Almoço 

Café da 
Tarde Jantar Ceia 

Total 
Parcial 

Total 
geral 

Média/
Dia 

Fun
c. 

Pa
c. 

Fun
c. 

Pa
c. 

Fun
c. Pac. 

Fun
c. 

Pa
c. 

Fun
c. 

Pa
c. 

Fun
c. 

Pac
. 

Vaza
me 50 10 40 10 20 10 20 10 20 10 150 50 200 

UPA 90 12 80 12 30 12 50 12 30 12 280 60 340 

PS/Ma
t. 120 35 110 35 40 35 60 35 40 35 370 175 545 

          
Refeições 

p/dia 1085 

ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS: 

Os cardápios para os funcionários, acompanhantes e pacientes deverão ser 

elaborados mensalmente pela CONTRATADA e apresentados ao Nutricionista 

da CONTRATANTE, com antecedência de 10 (dez) dias em relação ao 1º dia 

de utilização, para a devida aprovação, que deverá ser realizada no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo diferentes nas preparações do almoço e 

jantar.  

 O CONTRATANTE reserva-se ao direito de alterar o cardápio apresentado, 

mantendo os padrões estabelecidos neste termo de referência, mantendo a 

qualidade e as características nutricionais e com antecedência necessária para 

sua execução. 

 A elaboração dos cardápios deverá obedecer às normas estabelecidas pelo 

Serviço de Nutrição da CONTRATANTE, podendo ser incluídos gêneros  
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integrais, enriquecimentos, especiarias e todo e qualquer gênero que julgar 

necessário. 

 Os cardápios deverão apresentar preparações variadas, equilibradas, de boa 

qualidade nutricional e de boa aparência, proporcionando um aporte calórico-

proteico adequado e boa aceitabilidade por parte dos pacientes, funcionários, 

acompanhantes.  

 Horários de Fornecimento de Refeições para Pacientes e Funcionários: 

Pacientes e acompanhantes: 

Desjejum e colação : 7.30hs as 9.00hs 

Almoço: 11.30hs as 13.30hs 

Lanche da tarde:14.30 as 16.00hs 

Jantar:18.00hs as 19.30 

Ceia: 21.00hs 

As refeições dos acompanhantes (desjejum, almoço, lanche da tarde e ceia) 

deverão ser fornecidas nos mesmos horários de refeições de pacientes. 

Conforme indicação e horário definidos pelo Serviço de Nutrição. 

Funcionários: 

Desjejum 7.00 as 9.00hs 

Almoço: 12.00 as 14.00hs 

Lanche da tarde diurno: 15.00hs as 17.00hs 

Jantar: 20.00hs as 23.00hs 
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Anexo II – LOGÍSTICA DAS UNIDADES 

Hospital Leito Irmã Annete: 

Hospital de base para as internações dos pacientes com  Covid-19,  possui: 

 UTI  10 leitos; 

 Enfermaria 56 leitos ativos. 

UPA - Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Dra Zilda Arns: 

Atendimento 24 horas em todas as especialidades:  

 Emergência  08 leitos; 

 Observação  26 leitos. 

Pronto Socorro Central e Maternidade Municipal Alice Campos Mendes 

Machado: 

Pronto Socorro atendimento 24 horas em todas as especialidades; 

 Emergência  06 leitos; 

 Observação  20 leitos; 

 Maternidade 16 leitos; 

 Centro Obstétrico: 06 leitos   

 


