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MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. A presente MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA tem como objeto a contratação 

de Empresa Especializada na prestação continuada do serviço de produção e distribuição 

de Alimentação Coletiva, destinada à pacientes internados, acompanhantes legalmente 

instituídos e trabalhadores plantonistas das Unidades Hospitalares da rede SUS distribuída 

pelos seguintes Lotes (ANEXO III): Lote 1: Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima – HCAL; 

Lote 2: Hospital da Mulher Mãe Luzia – HMML; Lote 3: Hospital de Emergência Dr. 

Oswaldo Cruz – HE; Lote 4: Hospital Estadual de Santana – HES; Lote 5: Hospital Estadual 

de Laranjal do Jarí – HELJ; Lote 6: Hospital da Criança e Adolescente – HCA/PAI; Lote 7: 

UPA Florência Sousa ‘Zona Norte’; Lote 8: Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e 

outras Drogas - CAPS-AD; Lote 9: Centro de Atenção Psicossocial para Transtorno Mental - 

CAPS-III; Lote 10: Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil - CAPS-IJ; Lote 11: 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, de acordo com as características 

mínimas descritas nesta Minuta de Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A alimentação adequada é fator coadjuvante para a promoção, prevenção e 

recuperação da saúde, contemplada no art. 5˚, III da Lei N˚ 8080 de 19 de setembro de 

1990 (Lei Orgânica da Saúde), afirma que entre os objetivos e atribuições do SUS estão (...) 

a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, e no Art. 6˚, IV, nos campos da atuação do Sistema Único de Saúde – SUS (...) a 

execução de ações visando à saúde do trabalhador. 

2.2. Podemos citar, ainda, a Lei N˚ 11.346/2006 (Lei de Segurança Alimentar e 

Nutricional), que tem por finalidade pública contribuir aos usuários internados para o menor 

tempo de permanência no ambiente hospitalar e redução da morbidade e mortalidade no 

campo da saúde do trabalhador e prevenção da saúde, visto que a alimentação servida aos 

trabalhadores da saúde atenderá às especificações do Programa de Alimentação do 

Trabalhador – PAT. 

2.3. O público alvo objeto deste Minuta de Termo de Referência compreende, legalmente: 

acompanhantes de crianças, nos termos da Lei Federal N˚ 8.069/1990 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente), acompanhantes de pacientes idosos com mais de 60 (sessenta) anos, 

nos termos da Lei Federal N˚ 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), acompanhantes de parto e 

pós-parto imediato, conforme a Lei Federal N˚ 11.108/2005 e Portaria/GM N˚ 2.418/2005. 
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2.4. O paciente que tem direito à acompanhante, deve se enquadrar aos seguintes 

critérios: ser menor de 18 (dezoito) anos e acima de 60 (sessenta), ser portador de 

deficiência mental e física, ser portador de doença crônica e degenerativa, ser portador de 

traumatismo ou residir em Município do interior do Estado do Amapá e ilhas do Pará. 

2.5. Somente servidor plantonista que permanece na Unidade Hospitalar em tempo 

integral (12 horas) ininterruptas, em pleno exercício de suas funções nos Hospitais da Rede 

Pública Estadual terá direito a alimentação. 

2.6. Considerando que os contratos para estes serviços estão finalizando, e por se tratar 

de um serviço contínuo e essencial ao cumprimento da missão institucional da Secretaria de 

Saúde, torna-se fundamental a abertura de novo procedimento licitatório. 

2.7. Desta forma, é extremamente necessária e relevante a autorização para abertura de 

procedimento licitatório objetivando a contratação imediata de Empresa Especializada no 

serviço de produção e distribuição de alimentação coletiva atendendo aos princípios das 

Leis da Alimentação, referentes a Qualidade, Quantidade, Harmonia e Adequação e aos 

Princípios Universais do SUS.  

3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO OBJETO 

3.1. A produção e distribuição de serviços de Alimentação Coletiva realizar-se-ão 

mediante a utilização das dependências das Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN’s) 

dos hospitais da Rede Pública Estadual de Saúde; 

3.1.1. A produção e distribuição de pequenas e grandes refeições, de gêneros e produtos 

alimentícios, materiais de consumo em geral, utensílios, louças, descartáveis, materiais de 

higiene e limpeza, entre outros; 

3.1.2. O material de limpeza citado no item 3.1.1, tem como finalidade a higienização e 

limpeza do ambiente e utensílios utilizados pela contratante no local de produção e 

distribuição das refeições; 

3.1.3. A apresentação do quadro técnico e operacional deve ser devidamente uniformizado 

e padronizado para os serviços de nutrição, da seguinte forma: cor clara, com toucas e/ou 

gorros, botas, aventais, luvas, máscaras, conforme tipo específico para manuseio de 

alimento, não sendo admitido o uso de sandálias abertas ou chinelos no desempenho das 

atividades ou uso de traje inadequado; 

3.1.4. A contratada deverá comprovar a realização de educação continuada periódica para 

os manipuladores de alimentos através de curso de capacitação por instituição credenciada. 

A contratada deverá promover ainda curso de humanização e relações humanas para seus 

colaboradores; 
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3.1.5. O atendimento aos cardápios previstos neste objeto e no contrato, bem como dos 

per capitas de insumos fornecidos pelos Serviços de Nutrição e Dietética – SND’s das 

Unidades Hospitalares ou fiscais de contrato podem ser revisados trimestralmente a critério 

de cada SND (ANEXOS I, II e IV). Não podem ser alterados pela empresa de alimentação 

sem autorização prévia dos responsáveis dos SND’s das Unidades Hospitalares ou fiscais 

de contrato, após análise e justificativa para as alterações. Os fiscais do contrato devem 

informar o descumprimento do contrato em seus relatórios, caso ocorram; 

3.1.6. O cardápio básico destinado a pacientes constantes no ANEXO IV desta Minuta 

Termo de Referência, quando houver necessidade, deverá passar por processo dietético a 

fim de atender às prescrições dietéticas conforme patologias. Para tanto, a empresa 

responsável pelo fornecimento de alimentação coletiva deverá apresentar, no ato da 

contratação, o Manual de Dietas Hospitalares, para análise de cada responsável dos SND’s 

das Unidades Hospitalares, bem como programar o cardápio semanalmente e confirmar 

junto ao fiscal do contrato; 

3.1.7. O quantitativo de refeições deverá ser repassado diariamente pelo responsável do 

SND, fiscal do contrato ou servidor por eles indicado; 

3.1.8. O transporte e a distribuição de alimentos deverão ser feitos de modo simultâneo em 

todas as Unidades Hospitalares, dentro do horário estabelecido e deverá ainda ser feito em 

veículos e carros térmicos, destinados apenas para este fim, conforme preconizado na 

RDC/ANVISA 275/2002, atendendo às exigências da Vigilância Sanitária, objetivando a 

segurança alimentar; 

3.1.9. Os gêneros alimentícios deverão atender as especificações conforme ANEXO I e II; 

3.1.10. O fornecimento de refeições deverá ser feito em material descartável de boa 

qualidade do tipo marmitas com divisórias, além de seus complementos, como copos, 

talheres em material resistente e guardanapo de papel; 

3.1.11. A relação de equipamentos e utensílios a serem disponibilizados pela empresa 

contratada para o funcionamento do SND de cada Unidade deste objeto, está especificado 

no ANEXO V; 

3.1.12. No caso de dietas especiais (hipossódicas e para diabéticos, por exemplo) deverá 

ser fornecido sachê de sal, sachê de adoçante, sachê de margarina, sachê de azeite de 

oliva extra-virgem e quaisquer outros que se fizerem necessários para atendimento à 

prescrição dietética; 

Quando no cardápio o prato principal for composto de vísceras, carne de porco ou mariscos 

deverá haver um prato opcional; 



 
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

SAS/TR 

Parte integrante da Minuta de Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 
4 

 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

3.1.13. O modelo básico de cardápio apresentado no ANEXO IV deverá sofrer as 

modificações de preparação e consistência adequando-se às dietas hospitalares. 

3.1.14. A higienização dos alimentos deve seguir as seguintes regras básicas: 

a) Higienizar e desinfetar corretamente as superfícies de trabalho, equipamentos 

e utensílios; 

b) Os alimentos prontos devem ser manipulados somente com garfos, pinças ou 

com as mãos protegidas com luvas descartáveis; 

c) Evitar o contato entre os alimentos crus e os cozidos, em todas as fases de 

armazenamento, preparo, cozimento e no momento de servir; 

d) As portas das geladeiras e das câmaras frias devem ser mantidas bem 

fechadas; 

e) Reaquecer adequadamente os alimentos cozidos, segundo os critérios de 

tempo e temperatura (74ºC por 05 minutos); 

f) Utilizar água potável; 

g) Os funcionários não devem falar, tossir ou espirrar sobre os alimentos e 

utensílios; 

h) Para a degustação do alimento, devem ser usados talheres e “pratinhos” 

descartáveis, que não devem voltar a tocar os alimentos; 

i) Os alimentos que sobrarem nas latas devem ser transferidos para recipientes 

de plástico branco atóxico ou de inox e cobertos com tampas, ou filme plástico identificados 

através de etiquetas. O prazo de validade dos enlatados, após abertos, é de 24 horas, 

desde que armazenados a no máximo 06º C. 

- Hortifrutigranjeiros 
a) Os vegetais folhosos deverão ser lavados folha a folha e os legumes e frutas 

um a um, e colocados em imersão de água clorada a 200 PPM, no mínimo por 15 minutos; 

b) Corte, montagem e decoração com o uso de luvas descartáveis; 

c) Espera para distribuição em câmaras ou geladeiras a, no máximo, 10º C;

 d) Os ovos deverão ser lavados em água corrente antes da sua utilização. 

- Cereais e Leguminosas 
a) Escolher os grãos a seco (arroz, feijão, lentilha e outros); 

b) Lavar em água corrente, enxaguando no mínimo 03 (três) vezes antes de 

levar para cocção. 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A empresa contratada deverá possuir uma Unidade de Alimentação e Nutrição 

(UAN) no domicílio onde acontecerá a produção e distribuição das refeições 

atendendo as normas da vigilância sanitária e todos os requisitos com liberação para 



 
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

SAS/TR 

Parte integrante da Minuta de Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 
5 

 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

funcionamento dos órgãos competentes. Os documentos deverão ser solicitados no 

momento da contratação, para a devida assinatura do instrumento contratual; 

4.2. Produzir e distribuir as refeições conforme as prescrições dietéticas dos profissionais 

de nutrição dos SND’s; 

4.3. Manter em seu quadro de funcionários profissionais de nutrição e técnicos em 

nutrição conforme preconizado na resolução CFN 380/2005, assim como operacional e 

administrativo em quantidade suficiente para desenvolver todas as atividades previstas; 

4.4. Apresentar responsável técnico devidamente nomeado para responder aos 

questionamentos necessários ao atendimento do objeto do contrato e da fiscalização por 

parte do fiscal do contrato, quando solicitado; 

4.5. Manter quadro técnico e operacional devidamente uniformizado e padronizado para 

os serviços de nutrição, conforme segue: cor clara, com toucas e/ou gorros, botas, aventais, 

luvas, máscaras, conforme tipo específico para manuseio de alimentos, não sendo admitido 

o uso de sandálias abertas ou chinelos, ou ainda o uso de trajes inadequados no 

desempenho das atividades. É necessário ainda o uso de crachá de identificação; 

4.6. Produzir e distribuir refeições simultaneamente em todo o hospital atendendo ao 

horário estabelecido pelo Serviço de Nutrição e Dietética de cada Unidade Hospitalar, 

devendo ter a empresa em seu quadro, funcionários capacitados para realizar a distribuição 

das refeições nas unidades; 

4.7. Observar integralmente os cardápios, objeto do contrato, bem como de per capitas 

de insumos que serão fornecidos pelos responsáveis dos SND’s ou fiscal do contrato; 

4.8. Os cardápios poderão ser revisados trimestralmente a critério de cada responsável 

dos SND’s das Unidades Hospitalares ou fiscal do contrato. Não poderão ser alterados pela 

contratada sem prévia autorização dos responsáveis dos SND’s de cada Unidade 

Hospitalar, após análise das justificativas para as alterações; 

4.9. Apresentar o Manual de Dietas Hospitalares sempre que solicitado pelos 

responsáveis dos SND’s ou fiscal do contrato de cada Hospital; 

4.10. Atender integralmente ao quantitativo diário e especificações das refeições 

informadas pelos SND’s do hospital ou servidor indicado por ele, conforme previsão em 

mapa diário; 

4.11. Transportar e distribuir a alimentação pronta (bem como os gêneros alimentícios, 

hortifrutigranjeiros e gêneros não perecíveis) em veículos apropriados, em carros térmicos 

destinados apenas para esta finalidade, colocando-os em balcão térmico quando 

necessário, conforme a clientela a ser atendida e legislação vigente, observando às 

exigências da Vigilância Sanitária visando à segurança alimentar; 
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4.12. Informar e destinar a sobra de alimentos não consumidos aos responsáveis pelos 

SND’s, cuja destinação ficará a cargo da contratada; 

4.13. Atender integralmente as especificações dos gêneros alimentícios conforme Anexos I 

e II; 

4.14. Fornecer as refeições em material descartável resistente, em conformidade com as 

especificações: 

a) Marmitas: com 03 (três) divisórias; 

b) Copos descartáveis: de 200 (duzentos) e 300 (trezentos) ml; 

c) Talheres descartáveis: resistentes à temperatura (feitos em polipropileno 

inquebráveis), adequados ao tipo de embalagem e alimento fornecido; 

d) Nos casos de fórmulas infantis para unidades neonatal, pediátrica e UTIs 

pediátricas e neonatais, fornecer copos milimetrados e esterilizáveis com tampas 

rosqueáveis, que impossibilitem vazamentos da fórmula; 

4.15. Fornecer sucos de frutas produzidos pode frutas ou polpas naturais, sendo que neste 

último caso, a polpa deverá ser proveniente de fornecedor que atenda as especificações 

estabelecidas pela ANVISA e Ministério da Agricultura conforme norma vigente, não 

contendo corantes e conservantes; 

4.16. Fornecer sachê de sal e adoçante dietético no caso das dietas especiais 

(hipossódicas e DM) ou quaisquer outro que se fizerem necessárias para o atendimento da 

prescrição dietética; 

4.17. Implantar no serviço o Manual de Boas Práticas (BP’s), os Procedimentos 

Operacionais Padrão (POP’s), conforme RDC/ANVISA N˚ 275/2002, que deverá ser 

supervisionado “in loco” no momento da contratação, pelos fiscais do contrato, devidamente 

nomeados no instrumento contratual; 

4.18. Disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) aos manipuladores de 

alimentos, conforme Norma Regulamentadora N˚ 6 (NR/6); 

4.19. Realizar a manutenção preventiva periódica e corretiva de equipamentos e utensílios 

utilizados, inclusive dos equipamentos à disposição da empresa fornecedora de 

alimentação; 

4.20. Atender as solicitações dos responsáveis pelos SND’s das Unidades Hospitalares ou 

fiscal do contrato sobre qualquer produto, método inadequado, ou ainda, funcionário que 

apresente comportamento incompatível ao trabalho; 

4.21. Fornecer para a Unidade Neonatal fórmulas infantis 1˚ semestre, prontas; 

4.22. A fórmula infantil deverá ser preparada por um profissional capacitado, pertencente 

ao quadro de funcionários da empresa contratada. Este funcionário deverá ser específico 
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para desenvolver essa função, obedecendo rigorosamente ao Manual de Boas Práticas 

(RDC nº 216/04 e RDC nº 52/14) e prescrição dos nutricionistas e neonatologistas, quanto a 

diluição, quantidade e horário das prescrições; 

4.23. A empresa deverá efetuar periodicamente, serviços de desratização e 

desinsetização, conforme norma vigente, com cadastro nos órgãos de monitoramento das 

respectivas áreas; 

4.24. Em ocasiões festivas (Páscoa, Natal, Ano Novo, Festa Junina e demais eventos) 

fornecer os insumos conforme cardápio estabelecido por cada SND ou fiscal de contrato, 

acompanhados de orçamento prévio, para elaboração de planilha complementar. 

4.25. Manter todos os itens perecíveis acondicionados de forma adequada e sob 

refrigeração, de acordo com o recomendado nos rótulos dos produtos alimentícios; 

4.26. A contratada ficará responsável pelo acondicionamento adequado dos resíduos 

alimentares, bem como o seu destino final; 

4.27. A contratada deverá possuir quadro técnico de profissionais de nutrição em 

quantidade suficiente para atender as necessidades da contratante; 

4.28. A contratada deverá implantar sistema informatizado que interligue os SND’s e 

a empresa contratada para prescrição de forma virtual, visando a segurança na 

identificação, a qual deverá ser feita através de etiquetas adesivas contendo 

informação de nome do paciente, clínica, número de leito e dieta adesivadas nas 

embalagens da refeição; 

4.29. É vedado à contratada ter em seu quadro técnico profissional nutricionista ou técnico 

em nutrição que seja servidor público nas Unidades Hospitalares da SESA, independente da 

função exercida no serviço público. 

5. CONDIÇOES, EXECUÇÃO E LOCAL DE ENTREGA 

5.1. Do transporte das refeições: a distribuição deverá ser feita em carros térmicos, isto é, 

em veículos destinados apenas para esta finalidade, de acordo com o que preconiza a RDC-

ANVISA N˚ 216/2004 e RDC-ANVISA N˚ 275/2002; 

5.2. A refeição deverá ser distribuída nos refeitórios das Unidades para os 

acompanhantes legalmente instituídos e plantonistas; 

5.3. Aos pacientes internados, a refeição deverá ser distribuída nos leitos, devidamente 

identificada com etiquetas adesivas (verificar item 4.28) contendo informação do nome do 

paciente, clínica, número do leito e tipo de dieta, conforme mapa diário de pacientes, que 

deverá ser atualizado por funcionário devidamente habilitado da empresa contratada 

rotineiramente, a partir das informações diárias fornecidas pelos profissionais do quadro 

técnico dos SND’s da Unidade Hospitalar; 
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5.4. Os locais de entrega das refeições estão dispostos no quadro abaixo, de acordo com 

os lotes ora apresentados: 

UNIDADE 
HOSPITALAR 

ENDEREÇO MODALIDADE DE SERVIÇO 

Hospital de Clínicas Dr. 
Alberto Lima - HCAL 

Av. FAB, nº 70 – Centro – 
Macapá/AP 

REFEIÇÃO TRANSPORTADA 

Hospital da Mulher Mãe 
Luzia - HMML 

Av. FAB, nº 81 - Centro – 
Macapá/AP 

REFEIÇÃO TRANSPORTADA 

Hospital de Emergência 
Dr. Oswaldo Cruz - HE 

Rua. Hamilton Silva, nº 139 - 
Santa Rita – Macapá/AP 

REFEIÇÃO TRANSPORTADA 

Hospital Estadual de 
Santana - HES 

Rua. Salvador Diniz, 187 – 
Centro – Santana/AP 

REFEIÇÃO TRANSPORTADA 

Hospital Estadual de 
Laranjal do Jarí - 
HELAJA 

Av. Tancredo Neves, 926 
Agreste - Laranjal do Jarí/AP 

REFEIÇÃO TRANSPORTADA 

Hospital da Criança e do 
Adolescente e Pronto 
Atendimento Infantil – 
HCA/PAI e ANEXO 

Av. FAB, nº 80 – Centro – 
Macapá/AP 

Av. Procópio Rola, nº - 
Santa Rita – Macapá/AP 

REFEIÇÃO TRANSPORTADA 

UPA Florência Sousa –
UPA Zona Norte 

Rua. Novo Horizonte – 
Macapá/AP 

 
REFEIÇÃO TRANSPORTADA 

 
Centro de Atenção 

Psicossocial para Álcool 

e outras Drogas - CAPS-

AD 

Av. Cora de Carvalho, 
nº1731. Santa Rita – 

Macapá/AP 
REFEIÇÃO TRANSPORTADA 

Centro de Atenção 

Psicossocial para 

Transtorno Mental - 

CAPS-III 

Av. Mãe Luzia, n° 994. 
Laguinho - Macapá/AP REFEIÇÃO TRANSPORTADA 

Centro de Atenção 

Psicossocial Infanto 

Juvenil - CAPS-IJ 

Av. Princesa Isabel, n° 4302. 
Fonte Nova – Santana/AP 

REFEIÇÃO TRANSPORTADA 

Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência – 

SAMU 

Av. Jovino Dinoá, s/n. Beirol 
Macapá/AP 

 
REFEIÇÃO TRANSPORTADA 

 

5.5. A contratada deverá manter no local de distribuição dos alimentos balcão térmico (no 

caso da distribuição para plantonistas) e carros térmicos destinados apenas para este fim (a 

contratada deve possuir carros térmicos em quantidade suficiente para atender a demanda), 
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com controle rígido de temperatura através de registro em planilhas para que haja 

monitoramento do binômio tempo/temperatura a fim de preservar a qualidade dos alimentos 

no momento da distribuição. 

6. CONDIÇOES DE QUALIDADE 

6.1. Deverão ser coletadas diariamente pela empresa contratada amostras de todas as 

preparações fornecidas aos pacientes, acompanhantes e plantonistas (100g), as quais 

deverão ser armazenadas em temperaturas adequadas por 72 (setenta e duas) horas, 

obedecendo aos critérios técnicos adequados para coleta e transporte de amostras; 

6.2. Nas alterações observadas nos produtos alimentares deverá ser encaminhado para 

analise laboratorial. 

7. RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

7.1. Os nutricionistas ou técnicos em nutrição (que estiverem no horário de plantão, 

designados pelos chefes imediatos) do Serviço de Nutrição e Dietética de cada Unidade 

Hospitalar, ficarão responsáveis pela fiscalização do quantitativo, da qualidade e do horário 

de entrega e distribuição das refeições, registrando em formulário próprio as informações 

coletadas no momento do recebimento, em locais que não tenha SND, os fiscais do contrato 

ou pessoa designada por este; 

7.2. As informações coletadas e devidamente registradas deverão ser repassadas ao 

fiscal do contrato, que após ciência das informações, deverá preencher o relatório de 

fiscalização para posterior certificação das faturas/notas fiscais. 

8. DAS PENALIDADES 

8.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.º 

5.450/2005, a empresa ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, garantida a 

ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

8.1.1. Não assinar o contrato, retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada 

dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

8.1.3. Apresentar documentação falsa; 

8.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

8.1.5. Não mantiver a proposta; 

8.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

8.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.8. Fizer declaração falsa; 
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8.1.9. Cometer fraude fiscal; 

8.1.10. A licitante estará sujeita à multa de 10% do valor contratado para a contratação 

quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior; 

8.1.11. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a adjudicatária 

ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, 

inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, às seguintes penalidades: 

8.1.12. multa de: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o serviço seja 

executado com atraso, limitada a 15 (quinze) dias. Após, o décimo - quinto dia e a critério da 

Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, 

de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) 5,0% (cinco por cento) pela inexecução parcial do serviço sobre o valor total da 

Nota de Empenho;  

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida; 

8.2. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com o Governo do Estado do Amapá, pelo prazo de até 5(cinco) anos; 

8.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. Neste caso, será concedida a 

reabilitação sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos; 

8.4. A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a suspensão 

temporária e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública Federal, Estadual e Municipal, descontando-a do pagamento a ser efetuado. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. São obrigações da contratante, além das normas estabelecidas no Edital de 

Licitação: 

9.1.1. exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada, nos 

termos deste Termo de Referência, Edital de Licitação e do contrato; 

9.1.2. pagar à contratada o valor resultante da prestação dos serviços, nas formas 

estabelecidas no Termo de Referência e no contrato; 
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9.1.3. notificar a contratada por escrito sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias; 

9.1.4. permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da execução do serviço, 

observadas as normas de segurança; 

9.1.5. prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pelos 

empregados da contratada; 

9.1.6. comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade ocorrida quando da 

prestação dos serviços; 

9.1.7. promover, por seus representantes, o acompanhamento e fiscalização diária do 

contrato sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando à contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, ao seu 

critério, ensejam medidas corretivas; 

9.1.8. exigir da contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e 

tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e 

comerciais resultantes da execução deste contrato; 

9.1.9. executar a fiscalização dos serviços prestados por intermédio dos fiscais do contrato 

para cada Serviço de Nutrição e Dietética – SND’s de cada hospital, devidamente nomeado 

do instrumento contratual; 

9.2. A fiscalização será disposta no item 10 (dez) deste Minuta de Termo de Referência. 

10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

10.1. A Secretaria de Estado da Saúde reserva-se no direito de exercer a mais ampla e 

completa fiscalização e avaliação sobre os serviços; 

10.2. A fiscalização ficará a cargo de servidor efetivo, preferencialmente  os responsáveis 

técnicos do serviço ou com conhecimento técnico afim, devidamente designado, nomeado 

em instrumento contratual, por Unidade Hospitalar devido às especificidades de cada 

hospital, a fim de realizar o acompanhamento da execução dos serviços de fornecimento de 

alimentação coletiva; 

10.3. Ao fiscal do Contrato de cada Unidade caberá a fiscalização e a certificação de cada 

serviço executado, bem como a apresentação de relatório mensal da fiscalização, que 

deverá ser feito após o levantamento das informações colhidas pelo nutricionista que 

acompanhou a entrega das refeições, observando o quantitativo, qualidade, horário e 

cumprimento ao cardápio e per capitas; 

10.4. Deverá ser entregue uma cópia do relatório na Coordenadoria de Assistência 

Hospitalar – CAH; 
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10.5. O fiscal do contrato poderá ainda solicitar a substituição de qualquer produto ou 

método que julgar improcedente, ou ainda, funcionário da empresa que, por ventura, tenha 

comportamento inadequado ou que prejudique a prestação do serviço; 

10.6. Realizar supervisão nas dependências da contratada a qualquer momento que julgar 

necessário, sem prévia comunicação; 

10.7. Fazer cumprir as cláusulas do contrato e regularização de eventuais transgressões; 

10.8. Solicitar documentos ou comprovações de serviços que julgar pertinentes, sendo que 

estes devem ser entregues pela contratada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 

10.9. Solicitar inspeção através dos órgãos de Vigilância Sanitária e, na ausência destes, o 

profissional nutricionista responsável pela inspeção poderá oficiar o responsável técnico da 

contratada; 

10.10. Comunicar à contratada sobre qualquer irregularidade cometida por seus 

funcionários ou no desempenho dos serviços para que sejam tomadas as devidas 

providências; 

10.11. Acompanhar, fiscalizar, controlar a estatística diária das refeições conferindo as 

faturas/notas fiscais certificando-as e datando-as devidamente. O controle deverá ser feito 

pelos acompanhamentos e pelos relatórios mensais feito pelo fiscal, observando os 

possíveis excedentes julgados gastos desnecessários para correções conforme análise do 

fiscal da unidade correspondente. 

10.12. Em caso de não cumprimento devido do objeto do contrato, cardápio e demais itens, 

constatados nos relatórios, a SESA irá proceder os trâmites cabíveis com notificação e 

possíveis penalidades descritas no item 09 (nove) deste termo. 

11. DO PAGAMENTO 
11.1. A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal na Divisão de Apoio Administrativo –

DAA/SESA ou setor equivalente, juntamente com o atesto do Fiscal do Contrato e do 

relatório por ele emitido; 

11.2. A Nota Fiscal discriminada em 02 (duas) vias, para a liquidação da despesa, no 

prazo de 10 (dez) dias, contado do recebimento definitivo do(s) produto(s). O pagamento 

será realizado mediante ordem bancária a ser disponibilizada em conta corrente, conforme 

disponibilidade em numerária; 

11.3. A Secretaria de Saúde poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada; 

11.4. O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a 

apresentação da comprovação da regularidade fiscal junto a Seguridade Social (CND), ao 

Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e às Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), salários, 
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férias, 13˚ salário, vale transporte e vale refeição, além de outras estipuladas na proposta de 

preços; 

11.5. Os pagamentos não serão efetuados se a contratada não mantiver os requisitos 

exigidos para a habilitação, caso em que serão retidos ate que volte a cumpri-los, sem 

prejuízo da penalidade cabível; 

11.6. A contratada deverá apresentar nota fiscal em até 20 (vinte dias) corridos após o 

mês de referência da prestação dos serviços, salvo as exceções previstas em lei; 

11.7. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade por 

inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus débitos; 

11.8. Para fins de pagamento, a contratada deverá manter as mesmas condições de 

habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta por intermédio da internet nos 

respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal; 

11.9. Será de inteira responsabilidade civil da contratada o ressarcimento eventual de 

danos materiais causados por seus empregados a terceiros; 

11.10. A contratante se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, durante a 

execução dos serviços, estes não estiverem em perfeitas condições, de acordo com as 

exigências contidas neste Termo de Referência e seus anexos. 

12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
12.1. O contrato a ser celebrado terá a duração de 12 (doze) meses, contados da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, por 

iguais e sucessivos períodos, de acordo com o disposto no artigo 57, inciso II, da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores. 

13. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
13.1. A contratada deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica do serviço, 

expedida por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da contratada, 

comprovando ter fornecido a contento, produto semelhantes aos estipulados nesta 

contratação; 

13.2. Deverá apresentar ainda o Alvará Sanitário ou Licença Sanitária da empresa 

contratada, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual, exigido pela Lei Federal N° 6.360/76 

(art. 2°), Decreto Federal N° 79.094/77 (art. 2°) e Portaria Federal N° 2.814/98; 

13.3. Autorização de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária, conforme 

RDC/ANVISA N° 63/2000 e RDC/MSN N° 272/98; 

13.4. Certidão de Registro de Quitação emitida pelo Conselho Regional de Nutricionistas 

(CRN7). 

14. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  
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14.1. As propostas deverão ser apresentadas de acordo com os requisitos constantes no 

edital, devendo ainda, conter o valor unitário de cada refeição (ex: desjejum, almoço, jantar 

e etc.) por dieta (livre, branda, pastosa, diabetes, líquida restrita, nefrologia, indígenas e 

plantonistas) valor mensal e anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 CARNE BOVINA: deverá ser de 1ª qualidade: alcatra, coxão mole, carne moída (exceto 

processado industrialmente) conforme preparação solicitada no cardápio; 
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 CARNE SUINA: deverá ser de 1ª qualidade e certificada; 

 FRANGO: somente poderá ser fornecido corte de coxa, sobre coxa e peito (conforme 

preparação solicitada no cardápio); 

 PESCADO: somente pescada branca ou amarela e deverá ser no corte filetado; 

 ARROZ BRANCO: tipo 1; 

 FEIJÃO RAJADO: tipo 1; 

 FEIJÃO PRETO: tipo 1; 

 SOPA LÍQUIDA: a porção pronta deverá ter 300 ml; 

 SOPA LEVE (LIQUIDIFICADA): a porção pronta deverá ter 500 ml; 

 SOBREMESAS: conforme cardápio (anexo IV) 

 
- DIVERSOS 
ALIMENTO/PREPARAÇÃO PER CAPITA 
Cafézinho 50ml 
Leite 30g(pó)/ 250ml 
Leite c/ achocolatado 250ml 
Café c/ leite 250ml 
Pão Frances/tipo hambúrguer/de chá/integral 51g 
Bolo 100g 
Margarina light 10g 
Frios (queijo) 30g 
Pão de queijo 100g–120g 
Mingau 300ml 
Suco de frutas 200ml 
Gelatina 80g 
Ovos 50g 
Iogurte de frutas / light 120g 
Requeijão / requeijão light 30g 
Biscoitos Cream Cracker / biscoitos doces / 
roscas 

35g 

Ameixa s/ caroço 10g 
Doce de goiaba (goiabada) 100g 
 
- FRUTAS 
ALIMENTO/PREPARAÇÃO PER CAPITA 
Banana 01 unid. (70g)-média 
Mamão 220g 
Melancia 300-350g 
Melão 200g 
Laranja  01 unid. média 
Abacaxi 02 fatias 
Maçã 01 unid. média 
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Tangerina 01 unid. média 
Limão 20g 
 
- PROTEÍNAS 

ALIMENTO/PREPARAÇÃO PER CAPITA 
Peito de frango 220g 

Almôndegas 130g ou 5 unid. 

Bife (somente do quarto traseiro: coxão mole) 250g 
Carne moída (quarto traseiro: músculo) 150g 

Fígado bovino 200g 
Carne assada 250g 

Espetinho 350g 
Carne suína 200g 

Coxa de frango 300g 

Filé de peixe 200g 
Proteína texturizada de soja 50% com músculo 
moído 

150g 

 
- LEGUMINOSAS 
ALIMENTO/PREPARAÇÃO PER CAPITA 

Feijão cozido 200g 

 
- HORTALIÇAS: SALADAS 
ALIMENTO/PREPARAÇÃO PER CAPITA 
Azeite extra virgem 3ml 
Batata 45g 
Cenoura 30g 

Chuchu 30g 

Alface 30g 

Acelga 35g 

Abóbora 60g 

Beterraba cozida 80g 

Beterraba ralada crua 50g 

Cenoura cozida 80g 

Cenoura ralada crua 50g 

Chuchu 30g 

Pepino 40g 

Repolho cru 35g 

Tomate 80g 

Batata sauté 120g 
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Tipos de corte e ingredientes das saladas dos cardápios 
SALADA POPULAR 

Tipo de corte: rodela e tiras 
Ingredientes: 
-Acelga 
-Alface 
-Pepino 
-Tomate 
-Azeite 

** Os per capitas sugeridos poderão ser readequados conforme a necessidade do Serviço de 
Nutrição e Dietética (SND) de cada unidade.  

** Quando o cardápio fizer referência ao tipo de salada, deverá ser seguida a listagem acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

PER CAPTAS DE GÊNEROS UTILIZADOS POR DIA AO LACTÁRIO E COZINHA - DESJEJUM/ 
PACIENTE 
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Mingau com fórmula 1 e 2 

Alimento Per capta 
Qtd. de 

paciente HCA 
Qtd. de 

paciente HES 
Total 

Massa para mingau 30 g 40 100 4.200 g 
Fórmula Infantil 1 e 2 para lactentes de 0 
a 6 meses de 6 a 12 meses de vida com 
proteínas lácteas enriquecida com ferro  

30 g 40 100 4.200 g 

Açúcar 05 g 40 100 700 g 
 

Obs. 1: A quantidade das formulas infantil 1 e 2 conforme indicação do fabricante (para 

cada 30 ml de água 1colher medida do leite). O número de crianças que utilizam as formulas 

1 e 2 ao dia é variado, o volume também é variado, e existem variedades do próprio 

produto. 

Obs. 2: Existem crianças que se alimentam somente de formula infantil 1 e 2 nos horários  

3h /6h /9h /12h /15h /18h /21h e 24 horas, perfazendo o total de 8 (oito) mamadas nas 24 

horas. A média de latas utilizadas ao mês é de 60 a 80 latas. 

 

 

 

 

 

 

Unidades: Hospital da Criança e do Adolescente - HCA/PAI e Hospital Estadual de Santana 
- HES 

Mingau com leite em pó integral 
Alimento Per capta Qtd. de paciente 

HCA 
Qtd. de paciente 

HES 
Total 

Massa para 
mingau 

30 g 60 100 4.800 g 

Leite em pó 
integral 

20 g 66 100 3.320 g 

Açúcar 10 g 60 100 1.600 g 
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ANEXO III 

RELAÇÃO DOS LOTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lote Descrição 
Quantidade de 
Refeição/Mês 

1 Serviço de produção e distribuição de alimentação para o Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima - HCAL 42.483 

2 Serviço de produção e distribuição de alimentação para o Hospital da Mulher Mãe Luzia - HMML 42.049 

3 Serviço de produção e distribuição de alimentação para o Hospital Estadual de Santana - HES 38.546 

4 Serviço de produção e distribuição de alimentação para o Hospital da Criança e do Adolescente - HCA/PAI 53.800 

5 Serviço de produção e distribuição de alimentação para o Hospital de Emergências - HE 48.500 

6 Serviço de produção e distribuição de alimentação para o Hospital de Laranjal do Jarí - HELJ 19.402 

7 Serviço de produção e distribuição de alimentação para a UPA Zona Norte – UPA/ZN 4.350 

8 
Serviço de produção e distribuição de alimentação para o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras 
Drogas – CAPS-AD 

4.070 

9 
Serviço de produção e distribuição de alimentação para o Centro de Atenção Psicossocial para Transtorno 
Mental – CAPS-III 

10.380 

10 
Serviço de produção e distribuição de alimentação para o Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil – 
CAPS-IJ 

7.040 

11 Serviço de produção e distribuição de alimentação para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 3.600 
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ESPECIFICAÇÃO DOS LOTES 

 
 
 
 
 
 

 
LOTE 1 – HOSPITAL DE CLÍNICAS “DR. ALBERTO LIMA” 

 
Especificação e Distribuição de Refeições. 

 
Item 

 
Descrição 

 
Unidade 

Qtd. De 
Refeição/Mês 

01 Desjejum- Paciente, acompanhante e plantonistas de 12 (doze) horas UND 8.728 
02 Lanche I – Paciente e Plantonistas de 12 horas UND 6.180 
03 Almoço – Paciente, acompanhante e plantonistas de 12 horas UND 9.580 
04 Lanche II – Paciente e plantonistas de 12 horas UND 5.900 
05 Jantar – Pacientes, acompanhantes e plantonistas de 12 horas UND 7.860 
06 Ceia – Pacientes UND 4.235 

Total de refeições em unidade 42.483 
Insumos 
01 Café com leite LITRO 2.200 
02 Sopa leve LITRO 1.400 
03 Suco LITRO 1.400 
04 Sopa líquida LITRO 80 
05 Chá LITRO 70 
06 Leite líquido LITRO 550 
07 Água de coco (fruta natural) LITRO 60 
08 Mingau LITRO 60 

                                                                                                                                                         Total de insumos em Litro 5.820 
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LOTE 2 – HOSPITAL DA MULHER MÃE LUZIA 

 
Especificação e Distribuição de Refeições. 

 
Item 

 
Descrição 

 
Unidade 

Qtd. De 
Refeição/Mês 

01 Desjejum- Paciente, acompanhante e plantonistas de 12 (doze) horas UND 8.277 
02 Lanche I – Paciente e Plantonistas de 12 horas UND 5.793 
03 Almoço – Paciente, acompanhante e plantonistas de 12 horas UND 8.877 
04 Lanche II – Paciente e plantonistas de 12 horas UND 5.456 
05 Jantar – Pacientes, acompanhantes e plantonistas de 12 horas UND 7.979 
06 Ceia – Pacientes UND 5.667 

Total de refeições em unidade 42.049 
Insumos 

01 Café com leite LITRO 750 

02 Café preto LITRO 100 

03 Suco LITRO 2.250 

04 Sopa LITRO 15 

05 Chá LITRO 55 

06 Leite líquido LITRO 1.200 

07 Água de coco (fruta natural) LITRO 50 

Total de insumos em litro 4.420 

08 Fórmula láctea específica para prematuros  LATA 15 

09 Fórmula láctea específica para RN a termo 1º semestre LATA 50 

Total de insumos em lata 65 

10 Água Mineral (utilizada para fórmulas) – garrafas de 300ml UND 500 
Total de insumos em unidade 500 
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Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 3 – HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA 

 
Especificação e Distribuição de Refeições. 

 
Item 

 
Descrição 

 
Unidade 

Qtd de 
Refeição/Mês 

01 Desjejum - Paciente, acompanhante e plantonistas de 12 (doze) horas UND 8.395 
02 Lanche I – Paciente e Plantonistas de 12 horas UND 6.500 
03 Almoço – Paciente, acompanhante e plantonistas de 12 horas UND 6.878 
04 Lanche II – Paciente e plantonistas de 12 horas UND 6.200 
05 Jantar – Pacientes, acompanhantes e plantonistas de 12 horas   UND 7.300 
06 Ceia – Pacientes UND 3.273 

Total de refeições em unidades 38.546 
Insumos 
01 Café com leite LITRO 1.500 
02 Sopa leve LITRO 1.300 
03 Suco LITRO 1.350 
04 Sopa líquida LITRO 100 
05 Chá LITRO 100 
06 Leite líquido LITRO 300 
07 Água de coco (fruta natural) LITRO 199 
08 Mingau LITRO 100 

Total de insumos em litro 4.949 
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Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

 

 

 

 

 

 

 
LOTE 4 – HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL 

 
Especificação e Distribuição de Refeições. 

 
Item 

 
Descrição 

 
Unidade 

Qtd. De 
Refeição/Mês 

01 Desjejum – Paciente, acompanhante e plantonistas de 12 (doze) horas. UND 11.000 
02 Lanche I – Paciente, acompanhante e plantonistas de 12 (doze) horas. UND 6.500 
03 Almoço – Paciente, acompanhante e plantonistas de 12 (doze) horas. UND 9.100 
04 Lanche II – Paciente, acompanhante e plantonistas de 12 (doze) horas. UND 6.500 
05 Jantar – Paciente, acompanhante e plantonistas. UND 9.700 
06 Ceia – Pacientes e acompanhantes. UND 11.000 

Total de refeições em unidade 53.800 
Insumos 

01 Café com leite LITRO 2.080 
02 Água de coco (fruta natural) LITRO 26 
03 Leite LITRO 26 
04 Chá LITRO 07 
05 Sopa LITRO 715 

Total de insumos em litro 2.854 
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Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

 
 
 
 
 
 

 
LOTE 5 – HOSPITAL DE EMERGÊNCIA “DR. OSWALDO CRUZ” 

 

Especificação e Distribuição de Refeições 

 
Item 

 
Descrição 

 
Unidade 

Qtd. De 
Refeição/Mês 

01 Desjejum- Paciente, acompanhante e plantonistas de 12 (doze) horas UND 7.500 
02 Lanche I – Paciente e Plantonistas de 12 horas UND 7.500 
03 Almoço – Paciente, acompanhante e plantonistas de 12 horas UND 11.000 
04 Lanche II – Paciente e plantonistas de 12 horas UND 7.500 
05 Jantar – Pacientes, acompanhantes e plantonistas de 12 horas UND 10.000 
06 Ceia – Pacientes UND 5.000 

Total de refeições em unidade 48.500 
Insumos 

01 Café com leite LITRO 800 
02 Suco LITRO 280 
03 Sopa LITRO 950 
04 Chá LITRO 35 
05 Leite líquido LITRO 200 
06 Água de coco (fruta natural) LITRO 30 
07 Mingau LITRO 30 

Total de insumos em litro 2.325 
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Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

 

 
LOTE 6 - HOSPITAL DE LARANJAL DO JARÍ 

 

Especificação e Distribuição de Refeições 
 
Item 

 
Descrição 

 
Unidade 

Qtd. de 
Refeição/Mês 

01 Desjejum- Paciente, acompanhante e plantonistas de 12 horas UND 2.620 
02 Lanche I – Paciente e Plantonistas de 12 horas UND 4.050 
03 Almoço – Paciente, acompanhante e plantonistas de 12 horas UND 3.150 
04 Lanche II – Paciente e plantonistas de 12 horas UND 4.050 
05 Jantar – Pacientes, acompanhantes e plantonistas de 12 horas UND 2.912 
06 Ceia – Pacientes UND 2.620 

Total de refeições em unidade 19.402 
Insumos 

01 Módulo proteico paciente lata 250 g LITRO 10 
02 Módulo calórico paciente lata 400 g LITRO 20 
03 Café com leite LITRO 1.100 
04 Café preto LITRO 110 
05 Chá LITRO 30 
06 Água mineral – 20L – Paciente e Plantonista LITRO 18.000 
07 Sopa – 300 ml - Paciente LITRO 400 
08 Água mineral – 1,5L LITRO 90 

09 Fórmula Infantil para lactantes 0 a 06 meses, com proteínas lácteas enriquecido com ferro – Lata 400g LITRO 15 
10 Fórmula Infantil para lactantes 06 a 12 meses, com proteínas lácteas enriquecido com ferro – Lata 400g LITRO 15 
11 Iogurte – 180 g LITRO 1.800 
12 Água de coco (fruta natural) LITRO 10 
13 Leite sem lactose – Lata 400g LITRO 30 

Total de insumos em litro 21.630 
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Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

 

 

 

 

 

 
LOTE 7 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO FLORÊNCIA SOUZA - UPA/ZN 

Especificação e Distribuição de Refeições 
 
Item 

 
Descrição 

 
Unidade 

Qtd. de 
Refeição/Mês 

01 Desjejum- Paciente, acompanhante e plantonistas de 12 (doze) horas UND 870 
02 Lanche I – Paciente e Plantonistas de 12 horas UND 720 
03 Almoço – Paciente, acompanhante e plantonistas de 12 horas UND 870 
04 Lanche II – Paciente e plantonistas de 12 horas UND 720 
05 Jantar – Pacientes, acompanhantes e plantonistas de 12 horas UND 870 
06 Ceia – Pacientes UND 300 

Total de refeições em unidade 4.350 
Insumos 

01 Café com leite LITRO 180 

02 Suco LITRO 180 
03 Sopa LITRO 90 

04 Chá LITRO 50 
05 Leite líquido LITRO 150 

06 Água de coco (fruta natural) LITRO 50 
07 Mingau LITRO 90 

Total de insumos em litro 790 
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Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

 

 

 

 
LOTE 8 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – CAPS-AD 

 
Especificação e Distribuição de Refeições 

 
Item 

 
Descrição 

 
Unidade 

Qtd. de 
Refeição/Mês 

01 Café da manhã UND 1.100 
02 Lanche I – Paciente  UND 1.100 
03 Almoço – Paciente UND 770 
04 Lanche II – Paciente UND 1.100 

                                                  Total de refeições em unidades 4.070 

 
LOTE 9 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA TRANSTORNO MENTAL – CAPS-III 

 
Especificação e Distribuição de Refeições 

Item Descrição Unidade Qtd. de 
refeição/Mês 

01 Café da manhã UND 900 

02 Lanche I UND 2.580 

03 Almoço UND 2.520 

04 Lanche II UND 2.580 

05 Jantar UND 900 

06 Ceia UND 900 

                                                 Total refeição em unidades 10.380 
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Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 10 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL - CAPS-IJ 

 
Especificação e Distribuição de Refeições 

Item Descrição Unidade 
Qtd. de 

refeição/Mês 

01 Café da manhã UND 1.760 
02 Lanche I – Paciente  UND 1.760 

03 Almoço – Paciente UND 1.760 

04 Lanche II – Paciente UND 1.760 
              Total de refeições em unidades                     7.040 
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Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LOTE 11 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 

 
Especificação e Distribuição de Refeições 

Item Descrição Unidade 
Qtd. de 

refeição/Mês 
01 Desjejum - plantonistas de 12 horas UND 600 
02 Lanche I - plantonistas de 12 horas UND 600 
03 Almoço -  plantonistas de 12 horas UND 600 
04 Lanche II - plantonistas de 12 horas UND 600 
05 Jantar - plantonistas de 12 horas UND 600 
06 Ceia -  plantonistas de 12 horas UND 600 

Total de refeições em unidades 3.600 
Insumos 

01 Café com leite LITRO 100 
02 Suco LITRO 120 
03 Sopa LITRO 100 

Total de Insumos em Litro 320 
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Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

ANEXO IV 

CARDÁPIO 

PACIENTES-DIETA LIVRE 
1ª e 3ª SEMANA 
 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
DESJEJUM 

Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite 

Pão de milho c/ 
requeijão 

Pão de chá c/ 
margarina 

Pão de 
hambúrguer c/ 

margarina 

Pão de milho c/ 
margarina 

Pão de chá c/ 
margarina 

Pão de 
hambúrguer 
c/ margarina 

Pão de milho c/ 
requeijão 

Banana Mamão Melão Maçã Banana Mamão Melão 
LANCHE I 

Suco de acerola 
c/ bolo de leite 

Mingau de 
tapioca 

Suco de fruta c/ 
biscoito água e 

sal 

Suco de 
maracujá c/ bolo 

de chocolate 
Mingau de aveia 

Suco de goiaba c/ 
pão de queijo 

Suco de caju c/ 
pão doce 

ALMOÇO 
Salada de couve 

refogada e 
tomate, alface, 
pepino c/ molho 

vinagrete 

Salada de acelga 
c/ tomate 

Salada mista 
(cenoura, feijão 
verde e batata 

Salada de batata, 
feijão verde e 

beterraba 
Salada crua 

Salada de couve, 
repolho 

refogados e 
tomate 

Salada de 
legumes cozidos 
(cenoura, chuchu 
e beterraba), c/ 

azeite 

Bife de panela 
Peixe ao molho 

de tomate 
Carne assada de 

panela 
Frango guisado Bife de chapa 

Frango assado 
de forno 

Peixe a dorê 

Macarrão 
temperado 

Arroz c/cenoura Arroz c/ couve 
Arroz ao alho e 

óleo 
Macarrão 
temperado 

Arroz c/ cenoura Arroz c/ beterraba 

Feijão Feijão c/ abóbora Feijão Feijão Feijão c/ legumes Feijão c/ abóbora Feijão 
Farofa Canja Farofa Purê de batata Chuchu refogado Canja Berinjela a dorê 

Sopa de carne c/ Farofa Sopa de carne c/ Farofa/canja Farofa / sopa de Farofa Farofa/sopa de 
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Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

legumes legumes legumes legumes 
Fruta Banana Tangerina Melancia Fruta Tangerina Melancia 

LANCHE II 

Suco de fruta c/ 
pão de queijo 

Suco de acerola 
c/ biscoito 

Suco de fruta c/ 
pão de queijo 

Suco de fruta c/ 
biscoito água e 

sal 

Iogurte c/ biscoito Suco de abacaxi 
c/ bolo de leite 

Suco de 
maracujá c/ 

biscoito doce 
JANTAR 
Filé de peixe na 

chapa 
Frango guisado Bife de panela 

Peixe assado ao 
forno 

Isca de frango na 
chapa 

Carne assada c/ 
batata 

Frango à 
passarinho 

Arroz ao alho e 
óleo 

Arroz branco 
Macarrão 
temperado 

Arroz c/ cenoura 
Arroz ao alho e 

óleo 
Macarrão 
temperado 

Arroz branco 

Batata sauté Sopa de legumes Sopa de legumes Sopa de carne 
Sopa de abóbora 

c/ macaxeira 
Sopa de legumes Sopa de feijão 

Sopa 
Salada cozida 

(chuchu, 
beterraba, azeite) 

Salada crua 
(alface, tomate, 

pepino, vinagrete) 
Macaxeira cozida 

Salada crua 
(alface, tomate, 

pepino, vinagrete) 

Salada de 
legumes (chuchu, 

cenoura, 
beterraba, feijão 

verde) 

Batata sauté 

Farofa Farofa Farofa Farofa Farofa Farofa Farofa 
Gelatina Melão Maçã Mamão Laranja Tangerina Banana 

CEIA 
Mingau de milho 

branco 
Mingau de aveia Mingau de arroz Mingau tapioca 

Mingau de 
banana 

Mingau de 
cremogema 

Mingau de neston 

 
DIETA LIVRE 
2ª e 4ª SEMANA 
 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
DESJEJUM 
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Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

Pão de milho c/ 
requeijão 

Pão de chá c/ 
margarina 

Pão de 
hambúrguer c/ 

margarina 

Pão de milho c/ 
margarina 

Pão de chá c/ 
margarina 

Pão de 
hambúrguer 
c/ margarina 

Pão de milho c/ 
requeijão 

Banana Mamão Melão Maçã Banana Mamão Melão 
LANCHE I 

Suco de acerola 
c/ bolo de leite 

Mingau de 
tapioca 

Suco de fruta c/ 
biscoito água e 

sal 

Suco de 
maracujá c/ bolo 

de chocolate 

Mingau de aveia Suco de goiaba c/ 
biscoito doce 

Suco de caju c/ 
pão doce 

ALMOÇO 

Salada: alface, 
pepino e tomate 

Salada cozida Salada crua Salada cozida 
Salada: acelga, 

vagem 
Salada cozida 

Salada de 
legumes cozidos 

com azeite 

Frango de chapa Bife de panela Peixe a dorê 
Carne assada de 

panela 
Frango assado Filé de peixe frito 

Picadinho à 
jardineira 

Arroz branco 
Macarrão 
temperado 

Arroz ao alho e 
óleo 

Arroz c/couve 
Macarrão 
temperado 

Arroz c/ cenoura 
Macarrão 
temperado 

Feijão Feijão c/ abóbora Feijão Feijão Feijão c/ legumes Feijão c/ abóbora Feijão 

Farofa 
Sopa de carne c/ 

legumes 
Farofa de 
cenoura 

Purê de batata Chuchu refogado Sopa de legumes Berinjela a dorê 

Canja Farofa Sopa de feijão 
Sopa/farofa de 

carne 
Canja/farofa Farofa 

Farofa sopa de 
carne 

Melão Banana Tangerina Melancia Mamão Tangerina Melancia 
LANCHE II 

Suco de 
maracujá c/ pão 

doce 

Suco de fruta c/ 
biscoito água e 

sal 

Suco de goiaba c/ 
pão e requeijão 

Suco de fruta c/ 
biscoito água e 

sal 

Café c/ leite e 
bolo de milho 

Suco de fruta c/ 
biscoito água e 

sal 

Suco de abacaxi 
c/ bolo 

JANTAR 

Bife de chapa 
Frango assado 

de forno 
Escondidinho de 

carne moída 
Isca de frango na 

chapa 
Peixe de forno ao 

vinagrete 
Carne guisada 

Frango à 
passarinho 
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Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

Arroz ao alho e 
óleo 

Arroz c/ milho Macarrão 
temperado 

Arroz c/ cenoura Arroz ao alho e 
óleo 

Macarrão 
temperado 

Arroz branco 

Farofa/sopa de 
carne c/ legumes 

Salada (alface, 
tomate, pepino) e 

farofa 

Salada de 
legumes cozidos 

com azeite e 
farofa 

Salada crua 
(tomate, acelga e 

azeite) farofa 

Salada (c/ alface, 
tomate e azeite) 

farofa 

Salada (chuchu, 
beterraba e 

vinagrete) farofa 

Salada (feijão 
verde, cenoura e 
chuchu cozidos e 

azeite) farofa 

Batata sauté Sopa de legumes Sopa de legumes Sopa de carne 
Sopa de abóbora 

c/ macaxeira 
Sopa de legumes Sopa de feijão 

Gelatina de 
framboesa 

Melão Maçã Mamão Tangerina Laranja Banana 

CEIA 
Mingau de milho 

branco 
Mingau de aveia Mingau de arroz Mingau tapioca 

Mingau de 
banana 

Mingau de 
cremogema 

Mingau de neston 

 
BRANDA 
1ª e 3ª SEMANA 
 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
DESJEJUM 

Café c/ leite 
desnatado 

Café c/ leite 
desnatado 

Café c/ leite 
desnatado 

Café c/ leite 
desnatado 

Café c/ leite 
desnatado 

Café c/ leite 
desnatado 

Café c/ leite 
desnatado 

Bolo simples 
Pão de chá c/ 

margarina 
Torrada 

Biscoito água e 
sal c/ margarina 

Pão de chá 
c/margarina 

Torrada c/ 
requeijão light 

Biscoito água e 
sal c/ margarina 

Banana Mamão Tangerina Melão Mamão Banana Melão 
LANCHE I 

Suco de fruta 
Biscoito de 

maisena 

Vitamina de 
frutas com aveia 

Mingau de 
maisena 

Leite com neston 
Suco de abacaxi 
Biscoito de leite 

Mingau de aveia 
Vitamina de 

frutas com iogurte 

ALMOÇO 
Salada de Batata à Dore Salada de Abobrinha cozida Salada de Batata Sauté Salada de 
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Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

legumes cozidos legumes cozidos legumes cozidos legumes cozidos 

Bife de panela Peixe ao molho 
Carne assada de 

panela 
Frango guisado Carne guisada 

Frango assado 
de forno 

Peixe na chapa 

Arroz branco Arroz branco 
Arroz com 

cenoura cozida 
Macarrão ao alho Arroz branco Arroz branco Arroz c/ beterraba 

Sopa de legumes Canja Sopa de legumes Canja Sopa de carne Sopa de legumes Canja 
Gelatina colorida Melancia Tangerina Banana Melão Tangerina Mamão 
LANCHE II 

Suco de acerola 
Biscoito de leite 

Suco de caju 
Pão de leite c/ 

margarina 

Suco de abacaxi 
Bolo simples 

Vitamina de fruta 
Mingau de 

cremogema 
Suco de goiaba c/ 

pão doce 
Mingau de aveia 

JANTAR 

Peixe grelhado Frango guisado Bife de panela 
Peixe assado ao 

forno 
Isca de frango Carne assada Frango na chapa 

Purê de batata 
Salada de 

legumes cozidos 
Purê de abóbora Legumes cozidos 

Purê de 
macaxeira 

Batata à dorê Legumes 

Arroz Arroz Macarrão ao alho Arroz c/cenoura Arroz Arroz branco Arroz branco 

Canja Sopa de carne Sopa de legumes Sopa de carne 
Sopa de abóbora 

c/ macaxeira 
Canja Sopa de legumes 

Gelatina de 
morango 

Banana Mamão Melão Banana Melancia Laranja 

CEIA 

Mingau de aveia 
Leite desnatado 
c/ biscoito doce 

Mingau de 
cremogema 

Mingau de farinha 
láctea 

Mingau de 
mucilon 

Mingau de 
milharina 

Mingau de 
tapioca 

 
DIETA BRANDA 
2ª e 4ª SEMANA 
 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
DESJEJUM 
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Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

Café c/leite 
desnatado 

Café c/leite 
desnatado 

Café c/leite 
desnatado 

Café c/leite 
desnatado 

Café c/leite 
desnatado 

Café c/leite 
desnatado 

Café c/leite 
desnatado 

Pão de chá c/ 
margarina 

Pão de chá c/ 
margarina 

Pão de chá c/ 
margarina 

Pão de chá c/ 
margarina 

Biscoito água e 
sal c/ margarina 

Pão de chá c/ 
margarina e 

queijo 

Pão de chá c/ 
margarina 

Melancia Banana Iogurte Melão Iogurte Mamão Banana 
LANCHE I 

Suco 
Biscoito de 

maisena ou leite 

Vitamina de 
frutas com aveia 

Mingau de 
maisena 

Leite com Neston 
Suco 

Biscoito de leite 
Mingau de aveia 

(flocos finos) 

Vitamina de 
frutas com adição 

de iogurte 
ALMOÇO 

Salada cozida Batata sauté 

Salada cozida 
(com no mínimo 

três legumes 
diferentes) 

Batata à dore 

Salada cozida (c/ 
no mínimo três 

legumes 
diferentes) 

Abóbora sauté Salada cozida 

Frango guisado 
Isca de carne 

guisada 
Peixe de caldo Carne guisada Frango de panela Peixe na chapa 

Picadinho à 
jardineira 

Macarrão simples 
Arroz branco 

simples 
Arroz branco Arroz branco Arroz branco Arroz Macarrão simples 

Sopa de legumes Canja Sopa de legumes Canja Sopa de carne Sopa de legumes Canja 
Banana Gelatina colorida Laranja Melancia Mamão Tangerina Maçã 

LANCHE II 
Bananada 

Biscoito água e 
sal 

Suco de acerola 
Bolo de leite 

Mingau de aveia 
Suco de caju 

Biscoito de leite 
Vitamina de fruta 

Mingau de farinha 
láctea 

Suco de abacaxi 
Biscoito de 

maisena 
JANTAR 

Isca de frango 
guisado 

Carne guisada 
com legumes 

Frango grelhado 
Filé de peixe na 

chapa 
Picadinho à 

jardineira 
Frango guisado 

Carne assada de 
panela 

Arroz Arroz Arroz Arroz Macarrão Arroz Arroz 
Canja Sopa de legumes Sopa de legumes Sopa de carne Sopa de abóbora Sopa de legumes Sopa de legumes 
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36 
Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

Banana Tangerina Mamão Melão Melancia Tangerina Banana 
CEIA 
Leite desnatado 

com neston 
Mingau de farinha 

láctea 
Mingau mucilon 

de arroz 
Mingau milharina 

Mingau de 
cremogema 

Mingau de aveia 
Mingau de 

tapioca 
 
DIETA PASTOSA 
1ª e 3ª SEMANA 
 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
DESJEJUM 

Café c/leite Café c/leite Café c/leite Café c/leite Café c/leite Café c/leite Café c/leite 

Pão de chá c/ 
requeijão 

Pão de chá c/ 
margarina 

Pão de chá c/ 
margarina 

Pão de chá c/ 
margarina 

Pão de chá c/ 
manteiga 

Pão de 
hambúrguer 
c/ margarina 

Pão de 
hambúrguer c/ 

requeijão 
Banana Mamão Banana Mamão Banana Mamão Banana 

LANCHE I 

Iogurte 
Mingau de 

tapioca 
Vitamina de fruta Iogurte 

Mingau de 
Neston 

Vitamina de fruta Iogurte 

ALMOÇO 
Salada cozida 

(com no mínimo 
três legumes 
diferentes) 

Purê de 
macaxeira 

Salada no vapor 
(cenoura, 

repolho, couve) 

Purê de Cenoura Purê de Batata Salada cozida 
Salada no vapor 

(cenoura, 
repolho, couve) 

Escondidinho de 
carne moída 

Peixe cozido Carne guisada Frango desfiado Carne moída 
Escondidinho de 

frango 
Peixe na chapa 

Macarrão 
(cabelinho de 

anjo) c/ molho de 
tomate 

Arroz pastoso c/ 
cenoura 

Arroz pastoso Arroz pastoso 
Macarrão 

(cabelinho de 
anjo) 

Arroz pastoso c/ 
cenoura 

Arroz pastoso c/ 
beterraba 

Feijão Feijão Feijão Feijão Feijão Feijão Feijão 
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37 
Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

liquidificado liquidificado liquidificado liquidificado liquidificado liquidificado liquidificado 
Sopa de legumes Canja Sopa de legumes Canja Sopa de carne Sopa de legumes Canja 

Gelatina Banana 
Gelatina de 

morango 
Melancia Banana 

Gelatina de 
framboesa 

Melancia 

LANCHE II 
Café c/ leite, pão 

de chá c/ 
margarina 

Achocolatado, 
pão de forma c/ 

margarina 
Iogurte Vitamina de fruta 

Café com leite e 
pão de chá c/ 

margarina 

Café c/ leite, pão 
de forma c/ 
margarina 

Vitamina de fruta 

JANTAR 
Filé de peixe na 

chapa 
Frango desfiado 

Escondidinho de 
carne moída 

Peixe assado ao 
forno 

Escondidinho de 
frango 

Carne assada 
desfiada 

Frango desfiado 

Arroz pastoso Arroz pastoso 

Macarrão 
(cabelinho de 

anjo) 

Arroz pastoso 
c/cenoura 

Arroz pastoso 
Macarrão 

(cabelinho de 
anjo) 

Arroz pastoso 
colorido 

Canja Sopa de legumes Sopa de legumes Sopa de carne 
Sopa de abóbora 

c/ macaxeira 
Sopa de legumes 

Sopa de feijão 
liquidificada 

Gelatina de 
morango 

Banana 
Gelatina de 

laranja 
Mamão 

Gelatina de 
framboesa 

Melancia Banana 

CEIA 
Mingau de milho 

branco 
Mingau de aveia Mingau de arroz Mingau tapioca 

Mingau de 
banana 

Mingau de 
cremogema 

Mingau de neston 

 
DIETA PASTOSA 
2ª e 4ª SEMANA 
 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
DESJEJUM 

Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite 
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38 
Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

Pão de chá c/ 
margarina 

Pão de chá c/ 
margarina 

Pão de chá 
c/margarina 

Pão de chá c/ 
margarina 

Pão de chá 
c/margarina 

Pão de chá 
c/ margarina 

Pão de chá 
c/margarina 

Banana Mamão Banana Mamão Banana Mamão Banana 
LANCHE I 

Iogurte 
Mingau de 

tapioca 
Vitamina de fruta Iogurte 

Mingau de 
Neston 

Vitamina de fruta Iogurte 

ALMOÇO 
Salada cozida (c/ 

no mínimo 3 
legumes) 

Batata sauté 
Salada no vapor 

Três legumes 
Cenoura sauté Batata dor 

Salada cozida (c/ 
no mínimo 3 

legumes) 

Salada no vapor 
(c/ no mínimo 3 

legumes) 

Frango desfiado 
Escondidinho de 

carne moída 
Peixe cozido 

Carne assada 
desfiada 

Escondidinho de 
frango 

Filé de peixe na 
chapa 

Picadinho à 
jardineira 

Arroz pastoso 
colorido 

Macarrão 
(cabelinho de 

anjo) 
Arroz pastoso Arroz pastoso 

Macarrão 
(cabelinho de 

anjo) 

Arroz pastoso c/ 
cenoura 

Macarrão 
(cabelinho de 

anjo) 
Feijão 

liquidificado 
Feijão 

liquidificado 
Feijão 

liquidificado 
Feijão 

liquidificado 
Feijão 

liquidificado 
Feijão 

liquidificado 
Feijão 

liquidificado 
Sopa de legumes Canja Sopa de legumes Canja Sopa de carne Sopa de legumes Canja 

Pudim de leite Banana dourada 
Gelatina de 

morango 
Melancia Mousse de limão 

Gelatina de 
framboesa 

Melancia 

LANCHE II 
Café c/ leite, pão 

de chá c/ 
margarina 

Achocolatado e 
pão de forma c/ 

margarina 
Iogurte 

Vitamina de fruta 
(c/ no mínimo três 
frutas diferentes) 

Café c/ leite com 
pão de chá c/ 

margarina 

Achocolatado e 
pão de forma c/ 

margarina 

Vitamina de fruta 
(c/ no mínimo três 
frutas diferentes) 

JANTAR 

Picadinho à 
jardineira 

Frango assado 
de forno desfiado 

c/ molho 

Escondidinho de 
carne moída 

Frango desfiado 
c/ legumes 

Peixe de forno 
Carne guisada 

desfiada c/ 
legumes 

Escondidinho de 
frango 

Arroz pastoso Arroz pastoso Macarrão Arroz pastoso Arroz pastoso Macarrão Arroz pastoso 
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Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

  (cabelinho de 
anjo) 

c/cenoura  (cabelinho de 
anjo) 

colorido 

Canja Sopa de legumes Sopa de legumes Sopa de carne 
Sopa de abóbora 

c/ macaxeira 
Sopa de legumes 

Sopa de feijão 
liquidificada 

Gelatina de 
morango 

Banana 
Gelatina de 
framboesa 

Mamão 
Gelatina de 

morango 
Melancia Banana 

CEIA 
Mingau de milho 

branco 
Mingau de aveia Mingau de arroz Mingau tapioca 

Mingau de 
banana 

Mingau de 
cremogema 

Mingau de neston 

 
DIETA PARA DIABETES 
1ª e 3ª SEMANA 
 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
DESJEJUM 

Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite Café c /leite 
Pão Integral c/ 

margarina 
Pão francês c/ 

margarina 
Torrada integral 

c/ margarina 
Pão de milho c/ 

margarina 
Pão de chá c/ 

margarina 
Torrada integral 

c/ margarina 
Pão de milho c/ 

margarina 
Maçã Tangerina Melão Maçã Tangerina Mamão Melão 

LANCHE I 

Suco de acerola 
c/ torrada integral 

Mingau de aveia 

Vitamina de maça 
com biscoito 
água e sal c/ 

margarina 

Suco de 
maracujá c/ bolo 

diet 

Iogurte dietético 
c/ Bolacha 

salgada 

Suco de goiaba c/ 
biscoito salgado 

Suco de caju com 
pão integral c/ 

requeijão 

ALMOÇO 

Salada refogada 
(repolho e 
cenoura) 

Salada de acelga 
c/ tomate 

Salada mista 
(cenoura, feijão 

verde) 

Salada de feijão 
verde e chuchu 

Salada crua 

Salada de couve, 
repolho 

refogados e 
tomate 

Salada de 
legumes 

Bife acebolado Peixe ao molho Carne assada Frango guisado Bife de panela Frango assado Peixe a dorê 
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40 
Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

Macarrão integral 
c/ molho de 

tomate 

Arroz integral c/ 
cenoura 

Arroz integral 
c/couve 

Arroz integral 
Macarrão integral 

c/ molho de 
tomate 

Arroz integral c/ 
cenoura 

Arroz integral c/ 
cenoura 

Feijão c/ couve Feijão simples Feijão simples Feijão simples Feijão c/ legumes Feijão c/abóbora Feijão c/ couve 

Sopa de legumes Canja Sopa de legumes Canja Chuchu refogado Sopa de legumes Sopa de legumes 
Tangerina Melão Tangerina Melão Laranja Tangerina Maçã 

LANCHE II 
Café com leite 

com cream 
cracker 

c/margarina 

Suco c/torrada 
integral c/ 
margarina 

Suco de goiaba 
com pão integral 

com requeijão 

Vitamina de fruta 
com biscoito 

cream cracker 

Café com leite 
bolo de milho diet 

Vitamina de maça 
o com biscoito 
cream cracker 

Suco de abacaxi 
com bolo diet 

JANTAR 

Filé de peixe na 
chapa 

Frango guisado Bife de panela 
Peixe assado ao 

forno 
Isca de frango 

Carne assada de 
panela 

Frango à 
passarinho 
c/ervilhas 

Arroz integral ao 
alho e óleo 

Arroz branco Macarrão integral 
Arroz integral c/ 

cenoura 
Arroz integral Macarrão integral 

Arroz integral 
colorido (com 

beterraba ralada) 
Abóbora refogada Sopa de legumes Sopa de legumes Sopa de carne Sopa de frango Sopa de carne Sopa de feijão 

Gelatina diet Melão Maçã Mamão Tangerina Laranja Maçã 
CEIA 

Mingau de aveia 
c/ leite desnatado 

Mingau de floco 
de milho c/ 
adoçante 

Chá c/ torradas 
integrais 

Mingau de aveia 
c/ adoçante 

Leite desnatado 
c/ bolacha d’água 

Mingau de floco 
de milho c/ 
adoçante 

Leite desnatado 
c/ bolacha d’água 

 
DIETA PARA DIABETES 
2ª e 4ª SEMANA 
 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
DESJEJUM 
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41 
Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite Café c/ leite 
Torrada integral 

c/ requeijão 
Pão de milho com 

margarina 
Pão francês c/ 

margarina 
Pão de chá c/ 

margarina 
Torrada integral 

c/ margarina 
Pão de milho c/ 

margarina 
Pão de chá c/ 

margarina 
Melão Melancia Maçã Tangerina Laranja Mamão Maçã 

LANCHE I 

Vitamina de fruta 
c/ biscoito água e 

sal 

Suco de 
maracujá c/ 
adoçante e 

torrada integral 

Mingau de aveia 
Suco de goiaba 
com adoçante e 
biscoito salgado 

Vitamina de fruta 
c/ torrada integral 

Mingau de aveia 
Suco de acerola 

com bolo diet 

ALMOÇO 

Salada crua 

Salada de 
cenoura ralada c/ 
couve no vapor e 

azeite 

Salada de alface 
e tomate e azeite 

Salada de 
repolho e 
cenoura 

refogados 

Salada de 
pepino, alface e 
tomate e azeite 

Salada (com no 
mínimo 3 tipos de 
legumes) e azeite 

Salada de acelga 
com tomate e 

azeite 

Picadinho à 
jardineira 

Coxa e 
sobrecoxa 

assada de forno 

Peixe ao molho 
escabeche 

Bife acebolado 
Isca de frango na 

chapa 
Peixe assado de 

forno 
Frango guisado 

Macarrão integral 
com molho de 

alho 
Arroz integral 

Arroz c/ cenoura 
integral 

Macarrão integral 
temperado 

Arroz integral c/ 
couve 

Arroz integral c/ 
cenoura 

Macarrão integral 
temperado 

Feijão simples Feijão c/ abóbora Feijão simples Feijão simples Feijão c/ abóbora Feijão simples Feijão simples 
Canja Sopa de legumes Sopa de frango Sopa de legumes Canja Sopa de carne Sopa de legumes 

Gelatina diet Melão Maçã Mamão Tangerina Maçã Laranja 
LANCHE II 

Suco de acerola 
c/ pão de chá 

Suco de abacaxi 
c/ torrada integral 

Vitamina de fruta 
(com no mínimo 3 
frutas diferentes) 
e biscoito água e 

sal 

Café com leite c/ 
torrada 

Suco de goiaba c/ 
biscoito salgado 

Suco de 
maracujá c/ bolo 

diet 

Vitamina de fruta 
(com no mínimo 3 
frutas diferentes) 
e biscoito água e 

sal 
JANTAR 
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42 
Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

Coxa e 
sobrecoxa 

assada de forno 

Isca bovina 
acebolada 

Frango guisado 
Filé de peixe na 

chapa 
Bife de panela 

Picadinho à 
jardineira 

Peixe assado de 
forno 

Arroz integral 
com cenoura 

Macarrão integral 
temperado 

Arroz c/ couve 
integral 

Arroz integral 
Macarrão integral 

temperado 
Arroz integral 

com couve 
Arroz branco 

integral  
Sopa de carne Sopa de legumes Canja Sopa de frango Sopa de legumes Sopa de carne Purê de abóbora 

Laranja Gelatina diet Mamão Tangerina Melão Maçã Gelatina diet 
CEIA 

Leite desnatado 
c/ torradas 

Mingau de aveia 
Mingau de flocos 

de milho c/ 
adoçante 

Mingau de aveia 
Leite desnatado 

c/ bolacha d’água 
Mingau de aveia 

Leite desnatado 
c/ torrada 

 
DIETA LÍQUIDA RESTRITA 
 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
DESJEJUM 

Chá de erva 
cidreira c/nidex 

Chá de camomila Chá de maçã Chá de erva doce 
Chá de capim 

santo 
Chá de erva 

cidreira 
Chá de camomila 

LANCHE I 
Suco de melão 

coado 
Suco de pera 

coado 
Água de coco 

Suco de maçã 
coado 

Suco de laranja 
lima coado 

Suco de melão 
coado 

Suco de pêra 
coado 

ALMOÇO 
Caldo de 

legumes claros 
coados 

Caldo de 
legumes claros e 

coados 

Caldo de 
legumes claros e 

coados 

Caldo de 
legumes claros e 

coados 

Caldo de 
legumes claros e 

coados 

Caldo de 
legumes claros e 

coados 

Caldo de 
legumes claros e 

coados 

Gelatina Diet Gelatina Diet Gelatina Diet Gelatina Diet Gelatina Diet Gelatina Diet Gelatina Diet 

LANCHE II 
Suco de Maçã 

coado 
Suco de laranja 

lima coado 
Suco de melão 

coado 
Suco de Pêra 

coado 
Água de coco 

coado 
Suco de maçã 

coado 
Suco de Laranja 

lima coado 
JANTAR 
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43 
Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

Caldo de 
legumes claros 

coados 

Caldo de 
legumes claros 

coados 

Caldo de 
legumes claros 

coados 

Caldo de 
legumes claros 

coados 

Caldo de 
legumes claros 

coados 

Caldo de 
legumes claros 

coados 

Caldo de 
legumes claros 

coados 
Gelatina Diet Gelatina Diet Gelatina Diet Gelatina Diet Gelatina Diet Gelatina Diet Gelatina Diet 

CEIA 

Chá de erva doce 
Chá de capim 

santo 
Chá de erva 

cidreira 
Chá de camomila Chá de maçã Chá de erva doce 

Chá de capim 
santo 

 
DIETA PARA NEFROLOGIA 
1ª e 3ª SEMANA 
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
DESJEJUM 

Café c/leite Café c/leite Café c/leite Café c/leite Café c/leite Café c/leite 
Pão de chá c/ 

margarina 
Pão de chá 
c/margarina 

Pão de milho 
c/margarina 

Pão de chá 
c/margarina 

Pão de chá 
c/ margarina 

Pão de chá c/ 
margarina 

Mamão Melão Maçã Banana Mamão Melão 
LANCHE I  

Mingau de milho Mingau de milho Mingau de Tapioca Mingau de Tapioca Iogurte Iogurte 
LANCHE II 

Suco de Acerola c/ 
pão doce 

Suco de Acerola c/ 
biscoito doce 

Suco de Maracujá c/ 
pão doce 

Suco de Maracujá c/ 
pão doce 

Café c/ leite c/ pão 
de chá 

Café c/ leite c/ pão 
de chá 

ALMOÇO/JANTAR 

Salada de acelga 
com tomate 

Salada mista 
(cenoura, feijão 
verde e batata) 

Salada de batata, 
feijão verde e 

beterraba 

Salada crua 
Salada de couve, 

repolho refogados e 
tomate 

Salada de legumes 

Peixe ao molho 
escabeche 

Carne assada Frango guisado Bife de chapa Frango assado Peixe a dorê 

Arroz c/cenoura Arroz c/couve Arroz ao alho e óleo Macarrão Arroz c/ cenoura Arroz com beterraba 
Feijão c/abóbora Feijão Feijão Feijão c/ legumes Feijão c/abóbora Feijão 
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Parte integrante do Termo de Referência para contratação de serviço de alimentação coletiva. 

SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

Canja Farofa de cenoura Purê de batata Chuchu c/ lentilha Sopa de legumes Berinjela a dorê 
Farofa Farofa Farofa Farofa Farofa Farofa 

Banana dourada Tangerina Melancia Laranja Tangerina Melancia 
CEIA 

Mingau de aveia 
Fruta: Maçã 

Mingau de aveia 
Fruta: Maçã 

Mingau tapioca 
Fruta: Mamão 

Mingau tapioca 
Fruta: Mamão 

Mingau de 
cremogema 

Fruta: tangerina 
(s/casca em gomos) 

Mingau de 
cremogema 

Fruta: tangerina 
(s/casca em gomos) 

 
DIETA PARA NEFROLOGIA 
2ª e 4ª SEMANA 
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
DESJEJUM 

Café c/leite Café c/leite Café c/leite Café c/leite Café c/leite Café c/leite 

Pão de chá c/ 
margarina 

Pão de chá 
c/margarina 

Pão de milho 
c/margarina 

Pão de chá 
c/margarina 

Pão de chá 
c/ margarina 

Pão de milho c/ 
margarina 

Mamão Melão Maçã Banana Mamão Melão 
LANCHE I 

Mingau de Banana Mingau de Banana Iogurte Iogurte 
Suco de Goiaba  

Bolacha água e sal 
Suco de Goiaba  

Bolacha água e sal 
LANCHE II 
Suco de Abacaxi c/ 

Bolo de cenoura 
Suco de Abacaxi c/ 

Bolo de cenoura 
Pão de chá c/ 

requeijão e Suco 
Pão de chá c/ 

requeijão e Suco 
Suco de Goiaba  

Bolacha água e sal 
Suco de Goiaba  

Bolacha água e sal 
ALMOÇO/JANTAR 

Salada crua 
*Conforme preparo 

específico para 
nefropatas 

Salada cozida 
*Conforme preparo 

específico para 
nefropatas 

Salada crua 
*Conforme preparo 

específico para 
nefropatas 

Salada: acelga, 
vagem e batata 

*Conforme preparo 
específico para 

nefropatas 

Salada cozida 
*Conforme preparo 

específico para 
nefropatas 

Salada de legumes 
*Conforme preparo 

específico para 
nefropatas 
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SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

Coxa e sobrecoxa 
guisada 

Coxa e sobrecoxa 
guisada 

Peixe assado de 
forno 

Peixe assado de 
forno 

Frango na chapa 
acebolado 

Frango na chapa 
acebolado 

Arroz c/ cenoura Arroz c/ cenoura Arroz c/couve Macarrão Macarrão Arroz c/ couve 
Feijão preto 
c/abóbora 

*Conforme preparo 
específico para 

nefropatas 

Feijão preto 
*Conforme preparo 

específico para 
nefropatas 

Feijão preto 
*Conforme preparo 

específico para 
nefropatas 

Feijão preto c/ 
legumes 

*Conforme preparo 
específico para 

nefropatas 

Feijão preto c/ 
abóbora 

*Conforme preparo 
específico para 

nefropatas 

Feijão preto 
*Conforme preparo 

específico para 
nefropatas 

Canja Farofa de cenoura Purê de batata Chuchu c/ lentilha Sopa de legumes Berinjela a dorê 
Banana dourada Tangerina Melancia Laranja Tangerina Melancia 

Para pacientes diabéticos deve-se servir gelatina diet ou fruta na sobremesa 

CEIA 
Mingau de arroz 
Fruta: Melão em 

cubos 

Mingau de arroz 
Fruta: Melão em 

cubos 

Mingau de banana 
Fruta: Maça em 

cubos 

Mingau de banana 
Fruta: Maça em 

cubos 

Mingau de neston 
Fruta: Mamão (em 

cubos) 

Mingau de neston 
Fruta: Mamão (em 

cubos) 
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SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

DIETA PLANTONISTAS 
 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
DESJEJUM 

Café c/ leite, 
Pão de chá c/ 
margarina, ovo 
frito e banana 

Café c/ leite, 
Pão de chá c/ 
margarina e 

presunto 
Mamão 

Café c/ leite, pão 
de chá c/ queijo 

e laranja 

Café com Leite 
Pão de Chá com 

Margarina e 
requeijão e banana 

Café com leite, pão 
de chá com 

margarina, ovo frito 
e mamão 

Café com leite, 
pão de chá 

c/margarina, queijo 
e maçã 

Café com Leite 
Pão de chá c/ 

requeijão e 
tangerina 

LANCHE I 

Salada de frutas 
Mingau de 

tapioca 
Suco de Acerola 

e salgado 
Suco c/ pão doce Suco c/ bolo Suco com salgado 

Mingau de milho 
branco 

ALMOÇO 

Bisteca na chapa, 
Salada cozida 

(repolho, 
cenoura, 

beterraba, feijão 
verde, temperos), 

Feijão com 
quiabo 
Arroz 
Farofa 

Melancia 

Língua de panela 
c/ batata 

-Salada (cebola, 
cenoura, tomate, 

azeite), 
Feijão c/ abóbora, 

Arroz branco 
Farofa 
Fruta 

 

Filé de peixe na 
chapa, 

Salada Crua 
(alface, repolho 

roxo, couve, 
pepino, tomate, 

temperos). 
Feijão com 

couve 
Arroz branco 

Farofa 
Fruta 

 

Frango à milanesa 
Macarrão 
temperado 

Salada cozida 
(batata, feijão, 

verde, cenoura, 
beterraba, repolho 

e temperos) 
Feijão c/ maxixe 

Farofa 
Maçã 

Churrasquinho 
misto (carne e 
calabresa) com 

vinagrete, 
Farofa 

Salada verde crua 
Feijão com 
charque, 

Arroz branco 
Fruta 

Escondidinho de 
Frango, 
Farofa 

Salada Crua 
(pepino, alface, 
acelga, couve, 

tomate, cebola e 
temperos), 
Feijão com 

abobora 
Arroz com 
Cenoura 
Banana 

Bisteca suína na 
chapa.  

Opção: Bife na 
chapa 

Salada crua 
Feijão com 

couve e maxixe 
Arroz com 
cenoura e 

ervilha, farofa de 
ovo 

Laranja 

LANCHE II 

Achocolatado com 
pão com queijo 

Suco de goiaba 
Bolo de milho 

Suco de caju 
Pão Francês c/ 

requeijão 

Vitamina de frutas 
Biscoito 

Suco de laranja 
Pão de queijo 

Suco de acerola 
Bolo formigueiro 

Mingau de Aveia 

JANTAR 
Frango 

Empanado 
Salada crua 

Carne Assada de 
Panela, 
Farofa 

Frango Frito, 
Batata sauté 

Arroz 

Peixe Cozido ao 
escabeche. 

Farofa, 

Bife de chapa, 
Farofa 

Salada Mista 

Fígado acebolado 
Opção: Isca de 

frango  

Espetinho de 
Frango 

-Feijão Tropeiro, 
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SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

Arroz branco 
Sopa de Feijão 

Farofa 
Fruta 

 

Acebolada, 
Salada de 
Legumes 
Arroz c/ 

Beterraba, 
Sopa de carne 

Laranja 

Sopa de 
legumes 

Farofa de ovo 
Fruta 

Salada Crua 
(Alface, Tomate, 

Cenoura, Pepino e 
Temperos) 

Arroz ao alho 
Sopa de frango 

Melancia 
 

(Alface, feijão 
verde, cenoura e 

Temperos) 
Arroz branco, 

Sopa de legumes 
Fruta 

Farofa 
Salada de legumes 
(batata, cenoura, 

chuchu cheiro 
verde) 

Arroz com cenoura 
Canja de Galinha 

Banana 

-Salada Crua 
(Pepino, 
Cenoura, 

Tomate, acelga 
e Temperos), 
Arroz branco 

Fruta 
Sopa de 
legumes 
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SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

CARDÁPIO INDÍGENA 

Dieta livre 

Refeição Alimento 
Desjejum  Fruta 

Café, leite ou café com leite 
Pão francês ou pão de chá ou pão de milho  
Margarina ou requeijão ou queijo 

Lanche da manhã  Mingau  
Almoço  Salada cozida c/ no mínimo três legumes diferentes 

Arroz ou substituto 
Feijão ou substituto  
Carne de pescado 
Farinha de mandioca  
Fruta (banana) 

Lanche da tarde Café, leite ou café com leite ou suco de fruta ou iogurte; 
Tapioquinha ou Cuscuz de milho com margarina ou biscoito doce sem recheio ou biscoito do tipo água e sal. 

Jantar  Salada crua  
Arroz ou substituto 
Carne (de boi, frango ou peixe) ou substituto 
Guarnição  
Fruta 

Ceia  Mingau  

 

Observações:  

1. O cardápio será padrão para todas as unidades, exceto o Cardápio de NEFROLOGIA que atenderá somente ao Hospital de Clínicas 

Dr. Alberto Lima e Hospital Estadual de Santana; 
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SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

2. O cardápio será padrão para todas as unidades, exceto a dieta do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU que possui 

cardápio próprio abaixo listado e atenderá somente os seus servidores; 

3. No caso de dieta hipossódica a adequação será realizada pelo Nutricionista de clínica do Estado. 

4. O leite servido ao Hospital da Criança e do Adolescente deverá ser integral. 
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SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

CARDÁPIO PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 

PLANTONISTAS 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
DESJEJUM 

Café c/ leite, 
Pão de chá c/ 
margarina, ovo 
frito e banana 

Café c/ leite, 
Pão de chá c/ 
margarina e 

presunto 
Mamão 

Café c/ leite, pão 
de chá c/ queijo e 

laranja 

Café com Leite 
Pão de Chá com 

Margarina e 
requeijão e 

banana 

Café com leite, pão 
de chá com 

margarina, ovo frito 
e mamão 

Café com leite, 
pão de chá 

c/margarina, queijo 
e maçã 

Café com Leite 
Pão de chá c/ 

requeijão e 
tangerina 

LANCHE I 

Salada de frutas 
Iogurte com barra 

de cereal 
Suco de Acerola 

e salgado 
Suco c/ pão doce Suco c/ bolo Suco com salgado 

Iogurte com 
barra de cereal 

ALMOÇO 

Bisteca na chapa, 
Salada cozida 

(repolho, 
cenoura, 

beterraba, feijão 
verde, temperos), 

Feijão com 
quiabo 
Arroz 
Farofa 

Melancia 

Língua de panela 
c/ batata 

-Salada (cebola, 
cenoura, tomate, 

azeite), 
Feijão c/ abóbora, 

Arroz branco 
Farofa 
Fruta 

 

Filé de peixe na 
chapa, 

Salada Crua 
(alface, repolho 

roxo, couve, 
pepino, tomate, 

temperos). 
Feijão com couve 

Arroz branco 
Farofa 
Fruta 

 

Frango à 
milanesa 
Macarrão 
temperado 

Salada cozida 
(batata, feijão, 

verde, cenoura, 
beterraba, 
repolho e 
temperos) 

Feijão c/ maxixe 
Farofa 
Maçã 

Churrasquinho 
misto (carne e 
calabresa) com 

vinagrete, 
Farofa 

Salada verde crua 
Feijão com 
charque, 

Arroz branco 
Fruta 

Escondidinho de 
Frango, 
Farofa 

Salada Crua 
(pepino, alface, 
acelga, couve, 

tomate, cebola e 
temperos), 
Feijão com 

abobora 
Arroz com 
Cenoura 
Banana 

Bisteca suína na 
chapa.  

Opção: Bife na 
chapa 

Salada crua 
Feijão com 

couve e maxixe 
Arroz com 
cenoura e 

ervilha, farofa de 
ovo 

Laranja 

LANCHE II 

Achocolatado com 
pão com queijo 

Suco de goiaba 
Bolo de milho 

Iogurte com barra 
de cereal 

Vitamina de frutas 
Biscoito 

Suco de laranja 
Pão de queijo 

Suco de acerola 
Bolo formigueiro 

Suco de caju 
Pão Francês c/ 

requeijão 
JANTAR 

Frango 
Empanado 

Carne Assada de 
Panela, 

Frango Frito, 
Batata sauté 

Churrasquinho 
Farofa, 

Bife de chapa, 
Farofa 

Língua acebolado 
Opção: Isca de 

Espetinho de 
Frango 
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SAS/SESA – AP 
 

Fls._____________ 
 

Visto____________ 

Salada crua 
Arroz branco 

Sopa de Feijão 
Farofa 
Fruta 

 

Farofa 
Acebolada, 
Salada de 
Legumes 
Arroz c/ 

Beterraba, 
Sopa de carne 

Laranja 

Arroz 
Sopa de legumes 

Farofa de ovo 
Fruta 

Salada Crua 
(Alface, Tomate, 
Cenoura, Pepino 

e Temperos) 
Arroz ao alho 

Sopa de frango 
Melancia 

 

Salada Mista 
(Alface, feijão 

verde, cenoura e 
Temperos) 

Arroz branco, 
Sopa de legumes 

Fruta 

frango  
Farofa 

Salada de legumes 
(batata, cenoura, 

chuchu cheiro 
verde) 

Arroz com cenoura 
Canja de Galinha 

Banana 

-Feijão Tropeiro, 
-Salada Crua 

(Pepino, 
Cenoura, 

Tomate, acelga 
e Temperos), 
Arroz branco 

Fruta 
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ANEXO V 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS 

Item Descrição 
 

Quantidade 
 

1 Pratos rasos; 
 

Definido de acordo com a 
necessidade do SND de cada 
unidade. 

2 Pratos rasos Definido de acordo com a 
necessidade do SND de cada 
unidade. 

3 Pratos fundos; Definido de acordo com a 
necessidade do SND de cada 
unidade. 

4 Tigelas; Definido de acordo com a 
necessidade do SND de cada 
unidade. 

5 Talheres; Definido de acordo com a 
necessidade do SND de cada 
unidade. 

6 Copos; Definido de acordo com a 
necessidade do SND de cada 
unidade. 

7 Xícaras de porcelana branca; Definido de acordo com a 
necessidade do SND de cada 
unidade. 

8 Bandejas lisas plásticas para apoio de 
pratos e talheres; 

Definido de acordo com a 
necessidade do SND de cada 
unidade. 

9 Recipientes para preparo e 
acondicionamento de alimentos; 

Definido de acordo com a 
necessidade do SND de cada 
unidade. 

10 Conchas; Definido de acordo com a 
necessidade do SND de cada 
unidade. 

11 Pegadores (salada e massa); Definido de acordo com a 
necessidade do SND de cada 
unidade. 

12 Panelas diversas; Definido de acordo com a 
necessidade do SND de cada 
unidade. 

13 Máquina e/ou garrafas térmicas; Definido de acordo com a 
necessidade do SND de cada 
unidade. 

Nas caldeiras: 
14 Conchas grandes (inox ou polietileno); Definido de acordo com a 

necessidade do SND de cada 
unidade. 

15 Espátulas (inox ou polietileno); Definido de acordo com a 
necessidade do SND de cada 
unidade. 

16 Facas; Definido de acordo com a 
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necessidade do SND de cada 
unidade. 

17 Tábuas de Polietileno para corte de 

vegetais/carnes; 

Definido de acordo com a 
necessidade do SND de cada 
unidade. 

18 Peneiras; Definido de acordo com a 
necessidade do SND de cada 
unidade. 
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