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Nossa proposta é oferecer um serviço de alimentação seguro e de 
qualidade que, aliado aos serviços específicos do Hospital Dr. Jayme Santos 
Neves, tornem a permanência do paciente no hospital mais prazerosa e que 

favoreça a recuperação no menor período de tempo.
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Ao Sr. Joubert Andrade da Silva 

Serra, 21 de agosto 2020.

A Melhor Alimentação tem a satisfação em apresentar sua
proposta técnica comercial para os serviços de fornecimento de refeições
para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves.

Gostaríamos de agradecer a oportunidade de apresentar nosso estudo,
ressaltamos que para nós é sempre uma honra atendê-los.

Atenciosamente,
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Marcos Fonseca
Comercial@melhoralimentacao.com

(27-99970-4179)

mailto:Comercial@melhoralimentacao.com
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Trabalhamos baseado no 
conceito de HOTELARIA 

HOSPITALAR, que privilegia a 
“satisfação de todas as 

necessidades do paciente bem 
como a integridade física, a 

privacidade, a individualidade, 
respeitando os valores étnicos 
e culturais com o máximo de 

confiabilidade de toda e 
qualquer informação pessoal” 

(Watanabe, 2008)



Quem somos

A Melhor Alimentação é especializada em
refeições coletivas e atua nesse segmento há 20
anos, oferecendo atendimento diferenciado ao
prestar serviços de alimentação nas áreas
corporativa e hospitalar. A empresa conta com
uma equipe de profissionais altamente
competentes e qualificados a fim de
proporcionar confiabilidade, satisfação e a
melhor qualidade aos clientes.
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Foto restaurante Alex

Nossos serviços
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Cardápio diversificado e valor nutricional com
sabor são algumas das exigências do público
hospitalar.

A Melhor Alimentação atua com criatividade e
inovação para atender essas demandas. E vai além:
a empresa cuida de cada cliente de maneira
singular, com atendimento personalizado a fim de
preservar as particularidades de todos.
Com menus desenvolvidos por nutricionistas, a
Melhor Alimentação oferece o melhor padrão de
qualidade na alimentação de pacientes,
acompanhantes, corpo clínico e funcionários,
garantindo adequação nutricional e sabor.

Gestão de Serviço de Nutrição Hospitalar 
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Especializada em alimentação corporativa,
a Melhor Alimentação oferece soluções de
alimentação personalizadas, atendendo as
necessidades peculiares a cada cliente.
Temos o compromisso de colaborar com a
saúde, bem estar e qualidade de vida dos
trabalhadores, promovendo ganho de
produtividade para nossos parceiros,
através da satisfação e motivação no
ambiente de trabalho. Através do melhor
padrão de qualidade, oferecemos refeições
balanceadas, saborosas e variadas,
planejadas cuidadosamente por
nutricionistas.

Melhor Alimentação Corporativa
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Estamos prontos para melhor
atender a eventos corporativos,
encontros empresariais e
confraternizações em geral. Com
serviços de coffee break, brunch,
kit lanche além de almoço e
jantar.

Desenvolvemos cardápios
criativos, temáticos, modernos e
diferenciados que contribuem
para o sucesso dos eventos de
nossos parceiros.

Eventos Corporativos
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Nossos Parceiros



Norteadores de satisfação

A Melhor Alimentação sempre
preocupada em realizar o melhor
atendimento, conta com ferramentas
que sinalizam a satisfação dos nossos
parceiros em relação aos nossos
serviços como norteando assim as
ações para desenvolvimento e
melhoria contínua dos serviço.

Avaliação 
Gerencial

Net Promoter Score

Pesquisa de 
Satisfação
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Parceiros Norteadores 

Periodicamente a satisfação
e lealdade é aferida pelo
setor de negócios, através do
método prático e eficaz, NPS.
Garantindo que o que foi
contratado esteja sendo
executado mantendo o
melhor relacionamento
entre cliente e fornecedor.

Avaliação 
Gerencial

Net Promoter 
Score

Pesquisa de 
Satisfação

A cada quadrimestre é realizada pesquisa de
satisfação junto aos usuários do refeitório, e a
avaliação dos serviço prestado pelo gestor do
contrato. Tais canais de comunicação
permitem com que os processos sejam
melhores direcionados e ajustes realizados a
partir de dados concretos do que pode ser
aperfeiçoado.



Foto restaurante Alex

Nossos diferenciais 
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Você Melhor
A Melhor Alimentação traz para o Hospital
Dr. Jayme Santos Neves um projeto de
promoção a saúde elaborado especialmente
para as pessoas que fazem o sucesso desta
organização: os colaboradores.

15



O programa de promoção da saúde dos
colaboradores de nossos parceiros, contando
com acompanhamento profissional, através
de campanhas e orientações sobre saúde.
Nosso cardápio, planejado pelo nutricionista,
Melhor Light oferta nutritivas e saborosas
preparações de baixas calorias, como
incentivo a reeducação alimentar.

Melhor Light



Campanhas

Sabor Real

Durante todo ano serão realizadas campanhas de promoção a saúde e bem estar
dos nossos parceiros.
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Comitê da Alimentação

Nossos cardápios são elaborados em
parceria com o cliente. Mensalmente
o Hospital elege alguns
colaboradores de setores diversos
para participarem da discussão do
cardápio e avaliação do atendimento
na reunião do comitê da
alimentação.
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Faça sua Festa

O Hospital Dr. Jayme Santos Neves
escolhe o melhor dia para
comemorar os aniversariantes do
mês dos servidores e o Bolo
confeitado fica por conta da Melhor
Alimentação, substituindo a
sobremesa do dia.



Melhor Menu

Como opção de quebra de
rotina os usuários do refeitório
terão a disposição o Melhor
Menu, com um prato especial a
cada mês. Mesa Mineira

Sexta SurpresaComida Mexicana Festival de 
Omeletes ou Crepe

Dia da Mama
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O RH vem crescendo em grande proporção, exercendo uma
função estratégica dentro das instituições e está ligado
diretamente ao desenvolvimento do comportamento
organizacional sendo responsável pela proteção do
conhecimento e do capital intelectual. Além disso, detém um
poder muito grande na tomada de decisão e contribui
integralmente para que a empresa evolua neste mercado de
grandes informações.

E na nossa atividade onde a alimentação é de extrema
importância para a instituição, é preciso TER VOCAÇÃO PARA
SERVIR.

Nosso RH é fortemente focado neste perfil permitindo
pacientes, acompanhantes , colaboradores e visitantes do
Hospital fortaleçam a sua atividade fim.

O capital humano é nosso maior 
valor 

Está distante o tempo em que cabia aos
recursos humanos cuidar apenas da parte
burocrática da administração de pessoas e
obrigações trabalhistas.



O Melhor serviço para o 
Hospital Dr. Jayme Santos Neves
TR nº 18 – AGO 2020

Proposta Técnica  Comercial 016/2020
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Mão de Obra
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A Perfeita atuação do serviço de gestão de nutrição envolve uma equipe qualificada, que
estará apta a atender: Número de serviços/dia, Composição das Refeições, horários e
sistemas de distribuição e qualidade dos serviços.

O quadro de mão de obra apresentado é o mínimo a ser praticado durante a execução do
contrato. Cabendo à Melhor Alimentação para perfeito atendimento do escopo apresentado
adequar o quadro de mão de obra afim de manter a qualidade e agilidade dos serviços.

Mão de obra

Função Quantidade Regime Total

Nutricionista produção 01 Plantonista Diurno 02

Nutricionista coordenadora 01 Diarista 01

Técnica em nutrição diurno 01 Plantonista 02

Técnica em nutrição noturno 01 Plantonista 02

Copeira diurno 10 Plantonista 20

Copeira noturno 04 Plantonista 08

Copeira rampa 03 plantonista 06

Auxiliar serviços gerais diurno 04 plantonista 08

Auxiliar serviços gerais noturno 01 plantonista 02



Composição das Refeições  

Desjejum e Lanche – funcionários e acompanhantes
Componentes Descrição dos Produtos Porção por Comensal 

Café Coado com e sem açúcar Livre

Leite UHT – tetra park integral (desnatado*) Livre

Pães Francês ou doce brioche 50g  cada

Pão 2 fatias de forma integral 25g cada

Bolo simples Bolo simples sabores variados 100g

Margarina Já passada nos pães 7g a 10g

Fruta Frutas da estação 100g a 120g
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Nota: 
• O colaborador que optar pela fruta terá direito apenas ao café com leite.
• Pão de forma integral (50g) disponibilizado somente às 2ª feira.
• O bolo simples (100g) disponibilizado somente às 3ª e 6ª feira.
• Leite desnatado servido apenas na 2ª feira.



Composição das Refeições
Almoço e Jantar – Funcionários e Acompanhantes

Componentes Descrição dos Produtos Porção por Comensal 

3 Saladas 2 cruas Verduras e 1 cozida legumes ou grãos Self-service

Arroz Arroz Branco tipo 1 Self-service

Arroz integral Arroz integral 3x na semana – self-Service

Feijão Carioca e preto tipo 1 Self-service

Prato Principal Proteína c/ osso ou s/ osso ou embutidos Porcionado (150g / 75g)

2ª opção proteica Proteína c/ osso ou s/ osso ou embutidos Porcionado (150g / 75g)

3ª opção proteica Omelete recheado e outras preparações a 

base de ovo
Porcionado (100g)

Guarnição Legumes, farináceos, Cerais ou  Massas Self-Service

Sobremesa Doce manipulado ou industrializado Porcionado (50g) média

Suco Polpa Porcionado (200ml)

Temperos
Sal, vinagre, molho de pimenta,  azeite extra 

virgem e molho de salada
Self-Service
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Nota:
• Durante quatro vezes na semana, exceto aos domingos, no jantar de acompanhantes, será servido sopa 

(300ml) acompanhado de torrada (50g) e suco (200ml) com sobremesa.
• Arroz integral será servido no mínimo 1 vez por semana.



Composição das Refeições  

Desjejum - Pacientes em dieta livre
Componentes Descrição dos Produtos Porção por Comensal 

Café Coado  com e sem açúcar 50ml média

Leite
Integral, desnatado ou sem 

lactose 
150ml média

Pão Francês sal ou brioche 50g

Pão 2 fatias de pão Integral* 25g cada

Margarina Sachê 7g a 10g

Frutas da estação unidade ou pote 100g a 120g
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Notas: 
▪ Dietas Livre, Branda, Hipossódica, Hipolipídica, para Diabetes, para Insuficiência Renal, Pastosa, Líquida Pastosa e 

Líquida Restrita. 
▪ As informações e solicitações de dietas especiais serão fornecidas pelo Hospital Jayme dos Santos Neves.
▪ Frutas apenas para pacientes diabéticos e com dietas laxativas.
▪ Leite preferencialmente integral, desnatados ou sem lactose quando necessário.



Composição das Refeições  

Colação – Pacientes diabéticos e maternidade
Componentes Descrição dos Produtos Porção por Comensal 

Vitaminas Sabores diversos 200ml média

Suco de polpa de fruta Sabores diversos 200ml média

Frutas da estação unidade ou pote 100g a 120g

26

Notas: 
▪ Dietas Livre, Branda, Hipossódica, Hipolipídica, para Diabetes, para Insuficiência Renal, Pastosa, Líquida Pastosa e 

Líquida Restrita. 
▪ As informações e solicitações de dietas especiais serão fornecidas pelo Hospital Jayme dos Santos Neves.
▪ Frutas apenas para pacientes diabéticos e com dietas laxativas.
▪ Também poderá ser ofertado coquetel laxativo (200ml de suco laranja com bagaço, 1 colher de farinha de aveia mais 

meio mamão substituindo as demais refeições, mediante prescrição médica ou nutricional.



Composição das Refeições  

Almoço e jantar - Pacientes em dieta livre
Componentes Descrição dos Produtos Porção por Comensal 

Saladas 2 tipos – legumes, verduras e grãos 80g média

Arroz Tipo 1 branco 120g média

Feijão Tipo 1 variando carioca e preto 200g média

Prato principal Proteína c/ osso ou s/ osso 120g - pronta

2ª opção proteica Preparações de ovos 100g - média

Guarnição
Verduras, legumes, farináceos ou massas

simples
80g média

Sobremesa Fruta da estação ou sobremesa elaborada 100g e 80g

Suco Polpas de frutas da estação c/ ou s/ açúcar 200ml

Kit tempero Sal sachê e azeite sachê 1 de cada
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Notas: 
▪ Dietas Livre, Branda, Hipossódica, Hipolipídica, para Diabetes, para Insuficiência Renal, Pastosa, Líquida Pastosa e 

Líquida Restrita. 
▪ As informações e solicitações de dietas especiais serão fornecidas pelo Hospital Jayme dos Santos Neves.
▪ Preparações de ovos porcionado a mais para o centro de tratamento de queimados.



Composição das Refeições  

Lanche – Pacientes em dieta livre
Componentes Descrição dos Produtos Porção por Comensal 

Pão Francês ou brioche 50g

Pão integral 2 fatias de Forma integral 25g cada

Margarina Sachê 07 a 10g

Bolo comum 100g

Leite
UHT Tetra Park integral,

desnatado ou sem lactose
200ml média

Café Coado com ou sem açúcar 50ml média
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Nota:
• Além das opções acima, também poderá ocorrer o fornecimento de mingau ou vitamina 

de frutas (200ml) de sabores variados a depender da consistência da dieta e solicitação da 
nutrição clínica.

• Leite preferencialmente integral, o desnatado ou sem lactose quando necessário.
• Pão integral para pacientes diabéticos e dietas laxantes.



Composição das Refeições  

Ceia - Pacientes em dieta livre
Opções Descrição dos Produtos

Opção 01 Torrada (50g) + chá (200ml) + Fruta da estação (120g)

Opção 02 Mingau + Fruta da estação ( de 100g a 120g)

Opção 03
Bolo (80g) ou Frutas da estação (120g) + leite com

achocolatado (200ml)
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Notas: 
▪ Dietas Livre, Branda, Hipossódica, Hipolipídica, para Diabetes, para Insuficiência Renal, Pastosa, Líquida Pastosa e 

Líquida Restrita. 
▪ Opção 02 mingau sabores variados, sendo farinha de aveia 1 deles, frutas são 120g fatiado e 100g quando inteiro.
▪ As informações e solicitações de dietas especiais serão fornecidas pelo Hospital Jayme dos Santos Neves.
▪ Frutas apenas para pacientes diabéticos e com dietas laxativas.



Composição das Refeições  

Dieta branda – Desjejum
Opções Descrição dos Produtos

Café com Leite Com  e sem açúcar -

Pão francês ou brioche Com margarina – 1 porção

Frutas Frutas da estação – 1 porção
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Dieta branda – Colação DM/Maternidade
Opções Descrição dos Produtos

Suco polpa de frutas ou 

vitaminas
Frutas da estação 200ml



Composição das Refeições  
Dieta branda – Almoço e jantar

Opções Descrição dos Produtos

Arroz tipo 1 2 colheres de servir

Feijão tipo 1 – preto ou carioca 2 conchas

Carnes – preparações diversas 1 porção

Guarnições Macarrão, polenta, creme, purê – 1 colher de servir

Salada cozida Legumes cozidos com ou sem cascas

Sobremesas Gelatina ou pudim – 1 porção

Sucos Polpas de frutas da estação
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Dieta branda – lanche
Opções Descrição dos Produtos

Café com Leite Com  e sem açúcar – 1 copo

Pão francês ou brioche Com margarina – 1 porção

Frutas ou bolo Frutas da estação – 1 porção

Notas: 
▪ Frutas do lanche – Banana, mamão, melancia, melão, laranja ou maçã sem cascas.
▪ Para dieta livre, acrescenta-se folhosos à composição de almoço e jantar.



Composição das Refeições  

Dieta branda - ceia
Opções Descrição dos Produtos

Mingau + frutas (ou) Mingau sabores diversos + frutas estação = 1 porção

Ou bolo + achocolatado (ou) 1 pedaço de bolo + 200ml leite com achocolatado

Ou vitaminas de frutas 1 copo de 200ml
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Notas: 
▪ Mingau sabores variados, sendo farinha de aveia 1 deles, frutas são 120g fatiado e 100g quando inteira.
▪ A dieta branda DM fornecer pão integral.



Composição das Refeições  

Dieta pastosa – Desjejum
Opções Descrição dos Produtos

Café com Leite Com  e sem açúcar – 1 copo 200ml

Pão brioche Com margarina – 1 porção

Frutas Frutas da estação amolecidas – 1 porção
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Dieta pastosa – Colação DM/Maternidade
Opções Descrição dos Produtos

Suco polpa de frutas ou purês 

de frutas 
Frutas da estação 200ml – 1 porção

Notas: 
▪ Dietas para pacientes com dificuldades de deglutição e/ou mastigação.
▪ Frutas mamão, banana, melancia, melão e laranja



Composição das Refeições  
Dieta pastosa – Almoço e jantar

Opções Descrição dos Produtos

Arroz tipo 1 Em papa – 1 colher de servir

Feijão tipo 1 – preto ou carioca Feijão batido - 2 conchas

Carnes – preparações diversas Triturada - 1 porção

Guarnições Purê e creme de vegetais – 1 colher de servir

Sobremesas Gelatina ou pudim – 1 porção

Sucos Polpas de frutas da estação 200ml
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Dieta pastosa – lanche
Opções Descrição dos Produtos

Café com Leite Com  e sem açúcar – 1 copo 200ml

Pão brioche Com margarina – 1 porção

Frutas Frutas da estação – 1 porção

Notas: 
▪ Purês e cremes de vegetais, aipim, inhame, batata, cenoura, abóbora e abobrinha sem casca.
▪ Frutas do lanche, mamão, banana, melão, laranja, maçã sem casca
▪ Substituições permitidas: almoço e jantar – ovo cozido 2 unidades, suflê de vegetais.
▪ Substituições permitidas: Lanche, desjejum e ceia – bolacha doce ou pão sem casca, mingau.



Composição das Refeições  

Dieta pastosa – ceia
Opções Descrição dos Produtos

Mingau + frutas amolecida Mingau sabores diversos + frutas estação amolecidas

Bolacha + achocolatado (ou) 1 bolacha doce + 200ml leite com achocolatado

Ou vitaminas de frutas 1 copo de 200ml
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Notas: 
▪ Mingau sabores variados, sendo farinha de aveia 1 deles, frutas são 120g fatiado e 100g quando inteira.
▪ Substituições permitidas: Lanche, desjejum e ceia – bolacha doce ou pão sem casca, mingau.



Composição das Refeições  

Dieta líquida pastosa – Desjejum / lanche
Opções Descrição dos Produtos

Café com Leite Com  e sem açúcar – 1 copo 200ml

Mingau 1 porção

Frutas Frutas da estação amolecidas – 1 porção
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Dieta líquida pastosa – Colação DM/Maternidade
Opções Descrição dos Produtos

Suco polpa de frutas ou 

vitaminas de frutas 
Frutas da estação 200ml – 1 porção

Notas: 
▪ Dietas para pacientes sem condições de mastigação.
▪ Frutas mamão, banana, melancia, melão e laranja



Composição das Refeições  

Dieta líquida pastosa – Almoço e jantar
Opções Descrição dos Produtos

Sopa liquidificada Com carnes e legumes diversos

Sobremesas Gelatina – 1 porção

Sucos Natural de frutas da estação 200ml
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Notas: 
▪ Sopa de vegetais inhame, batata, cenoura, abóbora e abobrinha sem casca.
▪ Alimentos deverão ser fornecidos sem pedaços.
▪ Alimentos a serem evitados flocos de aveia (utilizar farinha)



Composição das Refeições  

Dieta líquida completa – Desjejum / lanche
Opções Descrição dos Produtos

Café com Leite Com  e sem açúcar – 1 copo 200ml
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Dieta líquida completa – Colação DM/Maternidade
Opções Descrição dos Produtos

Suco polpa de frutas ou 

vitaminas de frutas  coada
Frutas da estação 200ml – 1 porção

Notas: 
▪ Dietas para pacientes sem condições de mastigação indicado para pós operatório.
▪ Frutas mamão, banana, melancia, melão e laranja



Composição das Refeições  

Dieta líquida completa – Almoço e jantar
Opções Descrição dos Produtos

Sopa liquidificada e coada Com carnes e legumes diversos – 3 conchas

Sobremesas Gelatina – 1 porção

Sucos Natural de frutas da estação coado 200ml
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Notas: 
▪ Sopa de vegetais com carnes, inhame, batata, cenoura, abóbora e abobrinha sem casca.
▪ Alimentos deverão ser fornecidos sem pedaços.

Dieta líquida completa - ceia
Opções Descrição dos Produtos

Mingau de maisena ou Mingau ralo 200ml

Ou Vitaminas de frutas Coado – copo 200ml

Ou Chá Sabores diversos - 200ml



Composição das Refeições  

Dieta líquida restrita – Desjejum 
Opções Descrição dos Produtos

Suco de polpa de fruta ou chá Suco coado – 1 copo 200ml
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Dieta líquida restrita – Colação DM/Maternidade
Opções Descrição dos Produtos

Suco polpa de frutas coado Frutas da estação 200ml – 1 porção

Notas: 
▪ Dietas para pacientes indicados para pós operatório.

Dieta líquida restrita – Lanche
Opções Descrição dos Produtos

Gelatina Sabores diversos – 1 porção

Suco polpa de fruta ou chá Sabores diversos e coado – copo/chícara 200ml 



Composição das Refeições  

Dieta líquida restrita – Almoço e jantar
Opções Descrição dos Produtos

Caldo de carne Coado – 3 conchas 300ml

Sobremesas Gelatina – 1 porção

Sucos Natural de frutas da estação coado 200ml

41

Dieta líquida restrita - ceia
Opções Descrição dos Produtos

Vitaminas de frutas ou Coado – copo 200ml

Ou Chá Sabores diversos - 200ml



Composição das Refeições  
Dieta preparo colonoscopia – Desjejum / ceia

Opções Descrição dos Produtos

chá Sabores diversos - 1 copo 200ml
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Dieta preparo colonoscopia – Almoço / jantar
Opções Descrição dos Produtos

Caldo de carne Coado – 3 conchas 300ml 

Sobremesa Gelatina sabores diversos – 1 porção

Suco de frutas Coado de cor clara – 1 copo 200ml

Notas: 
▪ Dietas para preparo de exames de colonoscopia.

Dieta preparo colonoscopia – Colação / Lanche
Opções Descrição dos Produtos

Suco polpa de fruta Coado cor clara – 1 copo 200ml 



Composição das Refeições  

Dieta terapêuticas – Laxativa Desjejum
Opções Descrição dos Produtos

Café com Leite Com  e sem açúcar - 1 copo 200ml

Pão integral Com margarina – 1 porção

Frutas Frutas da estação – 1 porção
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Dieta terapêuticas – Laxativa colação DM maternidade
Opções Descrição dos Produtos

Porção de coquetel laxativo
Suco de laranja com bagaço + 1 colher sopa de aveia + ½ 

mamão 200ml

Notas: 
▪ Dietas de consistência sólida rica em fibras, indicado para pacientes constipados.



Composição das Refeições  
Dieta laxativa – Almoço 

Opções Descrição dos Produtos

Arroz tipo 1 2 colheres de servir

Feijão tipo 1 – preto ou carioca 2 conchas

Carnes – preparações diversas 1 porção

Guarnições Padrão – 1 colher de servir

Salada cozida ou cruz Legumes cozidos ou cru com ou sem cascas

Sobremesas Fruta – 1 porção

Sucos Polpas de frutas laxativas 1 copo 200ml
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Dieta laxativa – lanche
Opções Descrição dos Produtos

Café com Leite Com  e sem açúcar – 1 copo

Pão integral Com margarina – 1 porção

Frutas Frutas da estação – 1 porção

Notas: 
▪ Frutas do lanche – Mamão, melancia, melão, laranja.
▪ Substituições permitidas, Ameixa, abacate e pêra com casca.
▪ Alimentos a serem evitados, Batata, banana, maçã e pera sem cascas, aipim, cenoura, beterraba cozida, suco de caju, 

suco de goiaba e biscoito de água de sal.



Composição das Refeições  

Dieta laxativa - ceia
Opções Descrição dos Produtos

Mingau (ou) Mingau de aveia 200ml 1 porção

Ou vitaminas de frutas Fruta laxativa - 1 copo de 200ml
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Notas: 
▪ Substituições permitidas, Ameixa, laranja, abacate, maçã e pera com casca.
▪ Alimentos a serem evitados, Batata, banana, maçã e pera sem cascas, aipim, cenoura, beterraba cozida, suco de caju, 

suco de goiaba e biscoito de água de sal.



Composição das Refeições  

Dieta terapêuticas – Constipante Desjejum / lanche
Opções Descrição dos Produtos

Café com Leite desnatado Com  e sem açúcar - 1 copo 200ml

Pão francês ou brioche ou 

biscoito de sal
1 porção

Frutas Frutas da estação – 1 porção
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Dieta terapêuticas – Constipante DM maternidade
Opções Descrição dos Produtos

Suco polpa de fruta 

constipante coado (ou)

Suco de laranja com bagaço + 1 colher sopa de aveia + ½ 

mamão 200ml

Ou vitamina com leite 

desnatado e fruta constipante
Vitamina ou suco com frutas constipante 1 copo 200ml



Composição das Refeições  
Dieta terapêuticas constipante – Almoço / jantar

Opções Descrição dos Produtos

Arroz tipo 1 1 colheres de servir

Carnes – frango ou peixe Grelhados  ou cozidos – 1 porção

Guarnições
Massa, batata, cenoura cozida, chuchu ou polenta -

colher de servir

Sobremesas Gelatina ou Fruta constipante da estação – 1 porção

Sucos Polpas de frutas constipante 1 copo 200ml
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Dieta terapêuticas constipante – ceia
Opções Descrição dos Produtos

Chá ou água de coco (ou) 1 copo 200ml

Ou biscoito água e sal (ou) Com margarina – 1 porção

Ou chá + torrada 1 copo 200ml

Notas: 
▪ Substituições permitidas desjejum e lanche, água de coco, chá, banana, maçã sem casca, pera sem casca, suco 

de caju ou goiaba.
▪ Substituições permitidas almoço e jantar, batata.
▪ Alimentos a serem evitados, mamão, ameixa, laranja, abacate, acerola, manga, maçã e pera com casca, 

alimentos integrais, mingau de maisena e aveia, pudim, margarina, achocolatado e leite integral.



Composição das Refeições  

Dieta hipolítica / hepatopata - Desjejum 
Opções Descrição dos Produtos

Café com Leite desnatado Com  e sem açúcar - 1 copo 200ml

Pão integal 1 porção

Frutas Frutas da estação – 1 porção
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Dieta hipolítica / hepatopata – colação DM maternidade
Opções Descrição dos Produtos

Suco polpa de fruta coado (ou) Suco de polpa de fruta 200ml

Ou vitamina com leite 

desnatado e fruta 
Vitamina com leite desnatado de frutas 1 porção

Notas: 
▪ Usar leite desnatado em mingaus e vitaminas.



Composição das Refeições  
Dieta hipolítica / hepatopata – Almoço / jantar
Opções Descrição dos Produtos

Arroz tipo 1 2 colheres de servir

Feijão tipo 1 – preto ou carioca 2 conchas

Carnes sem molho Cubos ou isca – 1 porção

Guarnições sem gorduras Macarrão, purê, cremes, polenta – 1 colher de servir

Sobremesas Gelatina ou  pudim ou Fruta da estação – 1 porção

Sucos Polpas de frutas 1 copo 200ml

49

Dieta hipolítica / hepatopata – lanche
Opções Descrição dos Produtos

Café com leite desnatado Com ou sem açúcar - 1 copo 200ml

Pão integral 1 porção

Fruta Da estação – 1 porção

Notas: 
▪ Usar leite desnatado em mingaus e vitaminas.



Composição das Refeições  

Dieta hipolítica / hepatopata - ceia
Opções Descrição dos Produtos

Mingau (ou) Mingau com leite desnatado 200ml

Ou vitaminas de frutas (ou) Com leite desnatado - 1 copo de 200ml

Ou chá + torrada 1 copo - 200 ml
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Notas: 
▪ Usar leite desnatado em mingaus e vitaminas.



Composição das Refeições  

Dieta sem lactose - Desjejum 
Opções Descrição dos Produtos

Café com Leite ou chá Leite sem lactose, café com ou sem açúcar copo 200ml

Pão francês 1 porção 50g

Frutas Frutas da estação – 1 porção
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Dieta sem lactose – DM maternidade
Opções Descrição dos Produtos

Suco polpa de fruta coado (ou) Suco de polpa de fruta 200ml

Ou vitamina com leite sem 

lactose e fruta 
Vitamina com leite lactose de frutas 1 porção

Notas: Notas: 
▪ Usar leite sem lacotose em mingaus e vitaminas.
▪ Substituições permitidas: Bolacha água e sal, água de coco, leite de soja ou outro sem lactose.
▪ Alimentos a serem evitados: Café com leite, achocolatado, iogurte, leite, pão brioche, pão integral e bolacha doce.



Composição das Refeições  
Dieta sem lactose – Almoço / jantar

Opções Descrição dos Produtos

Arroz tipo 1 2 colheres de servir

Feijão tipo 1 – preto ou carioca 2 conchas

Carnes 1 porção

Guarnições (sem lactose) Purê, cremes, molho branco – 1 colher de servir

Sobremesas Gelatina ou Fruta da estação – 1 porção

Sucos Polpas de frutas 1 copo 200ml

52

Dieta sem lactose – lanche
Opções Descrição dos Produtos

Café com leite sem lactose ou 

suco de frutas

Com ou sem açúcar - 1 copo 200ml ou suco frutas 

estação.

Pão francês 1 porção 50g

Fruta Da estação – 1 porção

Notas: 
▪ Usar leite sem lacotose em mingaus e vitaminas.
▪ Substituições permitidas: Bolacha água e sal, água de coco, leite de soja ou outro sem lactose.
▪ Alimentos a serem evitados: Café com leite, achocolatado, iogurte, leite, pão brioche, pão integral e bolacha doce.



Composição das Refeições  

Dieta sem lactose   - ceia
Opções Descrição dos Produtos

Chá + torradas (ou) Chá  200ml com ou sem açúcar e torrada 1 porção

Ou biscoito água e sal + fruta Fruta da estação 1 porção

Ou Mingau 1 copo - 200 ml com leite sem lactose
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Notas: 
▪ Usar leite sem lacotose em mingaus e vitaminas.
▪ Substituições permitidas: Bolacha água e sal, água de coco, leite de soja ou outro sem lactose.
▪ Alimentos a serem evitados: Café com leite, achocolatado, iogurte, leite, pão brioche, pão integral e bolacha doce.



Composição das Refeições  

Dieta sem glútem - Desjejum 
Opções Descrição dos Produtos

Mingau de maisena (ou) Leite sem lactose, café com ou sem açúcar copo 200ml

Ou biscoito polvilho + café com 

leite
1 porção 20g e copo 200ml

Frutas Frutas da estação – 1 porção
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Dieta sem glútem – DM maternidade
Opções Descrição dos Produtos

Suco polpa de fruta (ou) Suco de polpa de fruta 200ml

Ou vitamina de fruta Vitamina de frutas 1 porção 200ml

Notas: 
▪ Alimentos a serem evitados no Desjejum e lanches pão, bolos, bolachas salgadas e doces, massas, aveia e 

achocolatado.



Composição das Refeições  
Dieta sem glútem – Almoço / jantar

Opções Descrição dos Produtos

Arroz tipo 1 2 colheres de servir

Feijão tipo 1 – preto ou carioca 2 conchas

Carnes 1 porção

Guarnições (sem lactose)
Chuchu, batata, cenoura, abobrinha, beringela e 

moranga – 1 colher de servir

Sobremesas Gelatina ou Fruta da estação – 1 porção

Sucos Polpas de frutas 1 copo 200ml
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Dieta sem glútem – lanche
Opções Descrição dos Produtos

Mingau de maisena + fruta (ou) Fruta da estação 1 porção

Ou biscoito polvilho + café com 

leite (ou)
1 porção 20g e copo 200ml

Frutas ou vitaminas de frutas Frutas da estação – 1 porção

Notas: 
▪ Alimentos a serem evitados no Desjejum e lanches pão, bolos, bolachas salgadas e doces, massas, aveia e 

achocolatado.



Composição das Refeições  

Dieta sem glútem - ceia
Opções Descrição dos Produtos

Chá + biscoito polvilho (ou) Chá  200ml com ou sem açúcar e biscoito 1 porção

Ou Mingau de maisena 1 copo - 200 ml
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Notas: 
▪ Alimentos a serem evitados no Desjejum e lanches pão, bolos, bolachas salgadas e doces, massas, aveia e 

achocolatado.



Composição das Refeições  

Dieta hipossódica - Desjejum 
Opções Descrição dos Produtos

Café com leite Leite e café com ou sem açúcar copo 200ml

Pão brioche com margarina ou 

biscoito de maisena 
1 porção 50g  margarina sem sal

Frutas
Mamão, melão, melancia, laranja e maça sem casca– 1

porção
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Dieta hipossódica – DM maternidade
Opções Descrição dos Produtos

Suco polpa de fruta (ou) Suco de polpa de fruta 200ml

Ou vitamina de fruta Vitamina de frutas 1 porção 200ml

Notas: 
▪ Alimentos preparados sem sal com uso de temperos naturais.
▪ Substituições permitidas: Pão integral, massinha, bolo, achocolatado, iogurte, chá, vitaminas de frutas e suco de 

frutas



Composição das Refeições  
Dieta hipossódica – Almoço / jantar

Opções Descrição dos Produtos

Arroz tipo 1 2 colheres de servir

Feijão tipo 1 – preto ou carioca 2 conchas

Carnes 1 porção

Guarnições Salada crua – 1 colher de servir

Sobremesas Gelatina ou Fruta da estação – 1 porção

Sucos Polpas de frutas 1 copo 200ml
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Dieta hipossódica – lanche
Opções Descrição dos Produtos

Café com leite Com ou sem açúcar copo 200ml

Pão brioche com margarina 

sem sal
1 porção 50g e 10g margarina sem sal

Frutas 
Mamão, melão, melancia, laranja e maça sem casca – 1

porção.

Notas: 
▪ Alimentos preparados sem sal com uso de temperos naturais.
▪ Substituições permitidas: Pão integral, massinha, bolo, achocolatado, iogurte, chá, vitaminas de frutas e suco de 

frutas



Composição das Refeições  

Dieta hipossódica   - ceia
Opções Descrição dos Produtos

Mingau + fruta (ou) Mingau 200ml + fruta da estação 1 porção

Ou vitamina de fruta 1 copo - 200 ml
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Notas: 
▪ Substituições permitidas desjejum e lanche: Pão integral, massinha, bolo, achocolatado, iogurte, chá, vitaminas e frutas 

da estação



Composição das Refeições  

Dieta diabetes mellitus - Desjejum 
Opções Descrição dos Produtos

Café com leite Leite desnatado e café sem açúcar copo 200ml

Pão integral com margarina 1 porção 50g  margarina 

Frutas Com baixo índice glicêmico
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Dieta diabetes mellitus  – DM maternidade
Opções Descrição dos Produtos

Suco polpa de fruta (ou) fruta Fruta com baixo índice glicêmico - copo 200ml / 1porção

Ou vitamina de fruta Frutas com baixo índice glicêmico 1 porção 200ml

Notas: 
▪ NÃO SERVIR SUCO DE UVA.



Composição das Refeições  
Dieta diabetes mellitus  – Almoço / jantar

Opções Descrição dos Produtos

Arroz ou purê batata ou 

polenta
2 colheres de servir

Feijão tipo 1 – preto ou carioca 2 conchas

Carnes 1 porção

Guarnições Legumes cozidos – 1 colher de servir

Salada crua Folhas

Sobremesas Gelatina diet ou pudim diet ou fruta – 1 porção

Sucos Polpas de frutas baixo índice glicêmico 1 copo 200ml
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Dieta diabetes mellitus  – lanche
Opções Descrição dos Produtos

Café com leite desnatado Sem açúcar copo 200ml

Pão integral com margarina 1 porção 50g e 10g margarina sem sal

Frutas  baixo índice glicêmico Frutas com baixo índice glicêmico

Notas: 
▪ Frutas a serem servidas com baixo índice glicêmico, não servir suco de uva.
▪ Legumes cozidos: Abobrinha, beringela, Chuchu, repolho refogado, brócolis, couve-flor, vagem, quiabo, jiló e 

sopas.



Composição das Refeições  

Dieta diabetes mellitus    - ceia
Opções Descrição dos Produtos

Vitamina de fruta + aveia (ou) 1 copo 200ml 

Ou Mingau de aveia 1 copo - 200 ml
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Notas: 
▪ Não servir suco de uva
▪ Frutas com baixo índice glicêmico



Composição das Refeições  

Dieta hipopurínica - Desjejum 
Opções Descrição dos Produtos

Café com leite Com e sem açúcar copo 200ml

Pão francês ou brioche com 

margarina
1 porção 50g  margarina 
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Dieta hipopurínica – DM maternidade
Opções Descrição dos Produtos

Suco polpa de fruta (ou) Fruta da estação - copo 200ml

Ou fruta Frutas da estação – 1 porção

Notas: 
▪ Substituições permitidas almoço e jantar: vegetais, couve, repolho, acelga, agrião e alface.
▪ Substituições permitidas, desjejum, lanche e ceia: Leite, chá, café, achocolatado e cereais.
▪ Alimentos a serem evitados: fígado, coração, rim (miúdos), embutidos, alimentos ricos em gorduras, 

carnes vermelhas e peixes.



Composição das Refeições  
Dieta hipopurínica – Almoço / jantar

Opções Descrição dos Produtos

Arroz tipo 1 2 colheres de servir

Feijão tipo 1 – preto ou carioca 1 conchas

Carnes - frango 1 porção

Guarnições Legumes cozidos – 1 colher de servir

Salada crua Folhas

Sobremesas Gelatina ou pudim ou fruta – 1 porção

Sucos Polpas de frutas 1 copo 200ml
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Dieta hipopurínica – lanche
Opções Descrição dos Produtos

Café com leite Com ou sem açúcar copo 200ml

Pão francês ou brioche com 

margarina 
1 porção 50g e 10g margarina sem sal

Frutas  Frutas da estação 1 porção

Notas: 
▪ Substituições permitidas almoço e jantar: vegetais, couve, repolho, acelga, agrião e alface.
▪ Substituições permitidas, desjejum, lanche e ceia: Leite, chá, café, achocolatado e cereais.
▪ Alimentos a serem evitados: fígado, coração, rim (miúdos), embutidos, alimentos ricos em gorduras, 

carnes vermelhas e peixes.



Composição das Refeições  

Dieta hipopurínica - ceia
Opções Descrição dos Produtos

Mingau + fruta (ou) 1 copo 200ml 

Ou bolo + achocolatado (ou) 1 porção + copo - 200 ml

Ou vitaminas de futas 1 copo 200ml
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Notas: 
▪ Substituições permitidas, desjejum, lanche e ceia: Leite, chá, café, achocolatado e cereais.



Composição das Refeições  

Dieta hipercalórica / hiperproteica - Desjejum 
Opções Descrição dos Produtos

Café com leite Com e sem açúcar copo 200ml

Pão francês ou pão brioche 

com margarina
2 porção 100g e 20g  margarina 

Frutas Frutas da estação
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Dieta hipercalórica / hiperproteica – DM maternidade
Opções Descrição dos Produtos

Vitamina de fruta Frutas 1 copo 200ml

Notas: 
▪ Substituições permitidas Lanches, desjejum e ceia: Leite puro, leite com achocolatado, vitamina de frutas, suco de 

frutas, pão integral, bolo, bolacha maria, bolacha salgada. 



Composição das Refeições  
Dieta hipercalórica / hiperproteica– Almoço / jantar

Opções Descrição dos Produtos

Arroz ou purê batata ou 

polenta
3 colheres de servir

Feijão tipo 1 – preto ou carioca 2 conchas

Carnes  e ovo 1 porção – Iscas e cubo e 1 unidade de ovo

Guarnições 2 colher de servir

Salada crua Folhas

Sobremesas Gelatina ou pudim ou fruta – 1 porção

Sucos Polpas 1 copo 200ml
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Dieta hipercalórica / hiperproteica – lanche
Opções Descrição dos Produtos

Café com leite Com ou sem açúcar copo 200ml

Pão francês ou brioche com 

margarina 
2 porção de 50g e 10g margarina 

Frutas Frutas da estação 1 porção

Notas: 
▪ Substituições permitidas Lanches, desjejum e ceia: Leite puro, leite com achocolatado, vitamina de frutas, suco de 

frutas, pão integral, bolo, bolacha maria, bolacha salgada. 
▪ Almoço e jantar: canjas, sopas, ovo cozido/pochê.



Composição das Refeições  

Dieta hipercalórica / hiperproteica - ceia
Opções Descrição dos Produtos

Mingau de aveia + fruta (ou) 1 copo 200ml  + fruta da estação 1 porção

Ou bolo + achocolatado + fruta (ou) 1 pedaço + copo 200 ml + 1 porção fruta

Ou Vitamina de frutas Copo 200 ml Frutas da estação
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Notas: 
▪ Substituições permitidas Lanches, desjejum e ceia: Leite puro, leite com achocolatado, vitamina de frutas, suco de 

frutas, pão integral, bolo, bolacha maria, bolacha salgada. 



Composição das Refeições  

Dieta hipoproteica - Desjejum 
Opções Descrição dos Produtos

Café ou chá Com e sem açúcar copo 200ml

Pão francês com margarina 1 porção 50g e 10g  margarina 

Frutas Frutas da estação 1 porção
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Dieta hipoproteica – DM maternidade
Opções Descrição dos Produtos

Suco polpa de fruta ou fruta Frutas ou suco 1 copo 200ml

Notas: 
▪ Substituições permitidas Lanches, desjejum e ceia: Bolacha de água e sal, 
▪ Almoço e jantar: sopa e canja. 
▪ Alimentos a serem evitados: Leite, café com leite, iogurte, gelatina, pudim normal ou diet, feijão, ervilha, lentilha, pão 

integral, pão massinha, pão de forma.



Composição das Refeições  
Dieta hipoproteica– Almoço 

Opções Descrição dos Produtos

Arroz tipo 1 1 colheres de servir

Feijão tipo 1 – preto ou carioca 1/2 concha

Carnes  e ovo 1/2 porção

Guarnições 2 colher de servir

Salada crua ou cozida 1 porção

Sobremesas fruta – 1 porção

Sucos Polpas 1 copo 200ml
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Dieta hipoproteica – lanche
Opções Descrição dos Produtos

Café ou chá Com ou sem açúcar copo 200ml

Pão francês com margarina 2 porção de 50g e 10g margarina 

Frutas Frutas da estação 1 porção

Notas: 
▪ Substituições permitidas Lanches, desjejum e ceia: Bolacha de água e sal, 
▪ Almoço e jantar: sopa e canja. 
▪ Alimentos a serem evitados: Leite, café com leite, iogurte, gelatina, pudim normal ou diet, feijão, ervilha, lentilha, pão 

integral, pão massinha, pão de forma.



Composição das Refeições  

Dieta hipoproteica– jantar
Opções Descrição dos Produtos

Arroz tipo 1 1 colheres de servir

Feijão tipo 1 – preto ou carioca 1/2 concha

Guarnições 1 colher de servir

Carnes 1/2 porção

Salada crua ou cozida 1 porção

Sobremesas fruta – 1 porção

Sucos Polpas 1 copo 200ml
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Notas: 
▪ Substituições permitidas Lanches, desjejum e ceia: Bolacha de água e sal, 
▪ Almoço e jantar: sopa e canja. 
▪ Alimentos a serem evitados: Leite, café com leite, iogurte, gelatina, pudim normal ou diet, feijão, ervilha, lentilha, pão 

integral, pão massinha, pão de forma.



Composição das Refeições  

Dieta hipoproteica - ceia
Opções Descrição dos Produtos

Chá + biscoito 1 copo 200ml  + biscoito

Frutas Frutas da estação
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Notas: 
▪ Substituições permitidas Lanches, desjejum e ceia: Bolacha de água e sal, 
▪ Almoço e jantar: sopa e canja. 
▪ Alimentos a serem evitados: Leite, café com leite, iogurte, gelatina, pudim normal ou diet, feijão, ervilha, lentilha, pão 

integral, pão massinha, pão de forma.



Composição das Refeições  
Dieta renal - Desjejum 

Opções Descrição dos Produtos

Café ou chá Com e sem açúcar copo 200ml

Pão francês ou brioche com 

margarina
1 porção 50g e 10g  margarina 

Frutas Frutas da estação 1 porção

73

Dieta renal – DM maternidade
Opções Descrição dos Produtos

Fruta Maça, pera, melancia, abacaxi

Notas: 
▪ Substituições permitidas almoço e jantar: vegetais, abobrinha, abóbora, vagem, jiló, quiabo, chuchu, berinjela, pepino, 

repolho refogado, alface, agrião e cenoura.
▪ Para DRC dialítico aumentar a quantidade de carne ou acrescentar 1 ovo a refeição.
▪ Desprezar água do cozimento em todos vegetais.
▪ Lanche desjejum e ceia: Biscoito água e sal
▪ Frutas: Ameixa fresca, banana maçã, laranja lima, manga, morango
▪ Alimentos a serem evitados: Lentilha, beterraba, banana, laranja, melão, coquetel laxativo, aveia, achocolatado, pão 

integral, pudim, gelatina e iogurte.
▪ Se paciente renal DM servir somente os vegetais cozidos (sem a guarnição).



Composição das Refeições  
Dieta renal – Almoço 

Opções Descrição dos Produtos

Arroz tipo 1 1 colheres de servir

Feijão tipo 1 – preto ou carioca 1/2 concha (caroço)

Carnes  2 porções carne 

Guarnições Massa, polenta, aipim - 1 colher de servir

Vegetais cozidos 1 porção

Sobremesas fruta – 1 porção

Sucos Polpas 1 copo 200ml
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Dieta renal – lanche
Opções Descrição dos Produtos

Café ou chá Com ou sem açúcar copo 200ml

Pão francês ou brioche com 

margarina 
2 porção de 50g e 10g margarina 

Frutas Maçã ou Pera 1 porção

Notas: 
▪ Substituições permitidas almoço e jantar: vegetais, abobrinha, abóbora, vagem, jiló, quiabo, chuchu, berinjela, pepino, 

repolho refogado, alface, agrião e cenoura.
▪ Para DRC dialítico aumentar a quantidade de carne ou acrescentar 1 ovo a refeição.
▪ Desprezar água do cozimento em todos vegetais.
▪ Lanche desjejum e ceia



Composição das Refeições  

Dieta renal – jantar
Opções Descrição dos Produtos

Arroz tipo 1 1 colheres de servir

Feijão tipo 1 – preto ou carioca 1/2 concha (caroço)

Carnes  2 porções carne 

Guarnições 
Creme de mandioca, canjiquinha, abóbora - 1 colher de 

servir

Vegetais cozidos 1 porção

Sobremesas fruta – 1 porção

Sucos Polpas 1 copo 200ml
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Notas: 
▪ Substituições permitidas almoço e jantar: vegetais, abobrinha, abóbora, vagem, jiló, quiabo, chuchu, berinjela, pepino, 

repolho refogado, alface, agrião e cenoura.
▪ Para DRC dialítico aumentar a quantidade de carne ou acrescentar 1 ovo a refeição.
▪ Desprezar água do cozimento em todos vegetais.
▪ Lanche desjejum e ceia: Biscoito água e sal
▪ Frutas: Ameixa fresca, banana maçã, laranja lima, manga, morango
▪ Alimentos a serem evitados: Lentilha, beterraba, banana, laranja, melão, coquetel laxativo, aveia, achocolatado, pão 

integral, pudim, gelatina e iogurte.
▪ Se paciente renal DM servir somente os vegetais cozidos (sem a guarnição).



Composição das Refeições  

Dieta renal - ceia
Opções Descrição dos Produtos

Chá + biscoito 1 copo 200ml  + biscoito

Frutas Frutas da estação
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Notas: 
▪ Substituições permitidas almoço e jantar: vegetais, abobrinha, abóbora, vagem, jiló, quiabo, chuchu, berinjela, pepino, 

repolho refogado, alface, agrião e cenoura.
▪ Para DRC dialítico aumentar a quantidade de carne ou acrescentar 1 ovo a refeição.
▪ Desprezar água do cozimento em todos vegetais.
▪ Lanche desjejum e ceia: Biscoito água e sal
▪ Frutas: Ameixa fresca, banana maçã, laranja lima, manga, morango
▪ Alimentos a serem evitados: Lentilha, beterraba, banana, laranja, melão, coquetel laxativo, aveia, achocolatado, pão 

integral, pudim, gelatina e iogurte.
▪ Se paciente renal DM servir somente os vegetais cozidos (sem a guarnição).



Incidências das Refeições  

Incidência proteica de Pacientes em dieta livre
Produto Incidência mensal Porção por Comensal 

Bovino 9 100g preparados

Aves 13 150g com osso e 100g sem

Suino 1 100g preparado

Pescados 2 100g preparado

Diversos 5
180g massas e 100g ovos
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Nota:
• Opções diversos são preparações de massas e ovos em diferentes preparações.
• Bovinos, aves, suínos e pescados em preparações diversas.



Incidências das Refeições  

Incidência proteica de funcionários e acompanhantes
Produto Incidência trimestral Porção por Comensal 

Bovino 17 100g preparados

Aves 19 150g com osso e 100g sem

Suino 4 180g com osso e 100g sem

Pescados 4 100g preparado

Embutidos 5 100g preparados

Massas 4 180g

Ovos 30 100g 

Outros 5 150g

Carne seca 2 150g
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Nota:
• Opções outros são preparações de dobradinhas, feijoadas, rabada, isca de fígado.
• Bovinos, aves, suínos e pescados em preparações diversas.



Volume Mensal   

Serviços
Média diária

Entre meses 04 e 06/2020

Desjejum funcionários e terceiros 484

Almoço funcionários e terceiros 570

Lanche funcionários e terceiros 505

Jantar funcionários e terceiros 272

Desjejum acompanhantes 35

Almoço acompanhantes 49

Lanches mães e bebês – internados 14

Jantar Acompanhantes 37

Desjejum dieta oral 99

Desjejum diabéticos e dieta laxativa 22

Colação dieta oral 58

Almoço dieta oral 130

Lanche dieta oral 118

Jantar dieta oral 127

Ceia dieta oral 158

Café litro 150

Kit fonaudiologia 02
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Notas: 
▪ A média de refeições foram apuradas entre os meses 04 e 06 de 2020.



Volume Mensal pacientes dieta oral com 
modificações na consistência   

Serviços Pastosa 
Líquida 

completa

Líquida 

pastosa

Líquida 

s/resíduo
Branda

Desjejum 13 1 6 1 24

Colação 13 1 6 1 24

Almoço 13 1 6 1 24

Lanhe 13 1 6 1 24

Jantar 13 1 6 1 24

Ceia 13 1 6 1 24
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Notas: 
▪ A média de refeições foram apuradas entre os meses 04 e 06 de 2020.



Volume mensal
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Nota : Para efeito de cálculo dos preços apresentados foram
considerados essa média de volume informada pelo RH do hospital,
conforme os números acima mencionados. Caso durante o mês não
seja fornecido o mínimo informado pelo cliente, fica assegurado os
valores considerando as quantidades mínimas totais.
O volume de refeições para fins de faturamento, será controlado pela
solicitação do Hospital;
A solicitação de refeições (almoço e jantar) deverá ser feita até às 12h
do dia anterior.



Preços
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Serviços
Preço

unitário/refeição

Desjejum / Lanches – funcionários, terceiros, acompanhantes e pacientes R$  3,12

Almoço / jantar – funcionários, terceiros, acompanhantes e pacientes R$ 10,44

Colação pacientes R$  1,95

Ceia pacientes R$  2,53

Café Litro R$  2,53

Kit Fonaudióloga R$  6,64



Considerações Gerais

Proposta Técnica  Comercial 016/2020
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Forma de Pagamento e Prazos

Medição Mensal

Prazo de pagamento 20 (vinte) dias da apresentação da nota

Prazo contratual: 24 meses renováveis

Validade da proposta: 30 dias

84
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Responsabilidades

DESCRIÇÕES Hospital Jayme Melhor 

Alimentação

Treinamento de funcionários da contratada x

EPIs e uniforme de funcionários x

Limpeza das áreas internas do refeitório x

Serviços das distribuição das refeições no refeitório x

Limpeza sanitária de uso exclusivo dos funcionários da cozinha / refeitório x

Manutenção dos equipamentos da cozinha / refeitório e mobiliários de

propriedade da contratada

x

Escritório administrativo x

Exames médicos dos funcionários da contratada x

Mobilização e desmobilização x

Transporte de pessoal da contratada x

Transporte de refeições x

Despesas com telefone e internet da cozinha / refeitório x

Retirada de óleo vegetal da cozinha x

Equipamentos para cozinha / refeitório x

Estrutura física da cozinha / refeitório / estoque (hospital) x

Reposição de utensílios da cozinha e distribuição x

Dedetização e desratização da cozinha / refeitório x

Limpeza e desentupimento da rede de esgoto cozinha/ refeitório – hospital x

Destinação final do lixo da cozinha / refeitório (hospital) x

Manutenção predial da cozinha / refeitório (hospital) x

Mesas e cadeira do refeitório x

Despesas com energia, GLP e água da cozinha / refeitório – hospital x

Limpeza das caixas d´agua da cozinha / refeitório x



Aceite de Proposta
À
Melhor Alimentação e Serviços Ltda.
Vitória-ES, 21 de agosto de 2020.

Prezados Senhores,

Pela presente, informamos nossa intenção de celebrar o contrato de Serviços de Alimentação de nossos Funcionários, pacientes e
acompanhantes com a Melhor Alimentação Ltda.
Esta resolução foi tomada com base em sua proposta em TR nº 018/2020 de 13 de agosto de 2020., respeitando os volumes
mínimos. Caso haja qualquer alteração quanto aos mesmos, os preços serão revistos.

Esclarecemos que caberá à Melhor Alimentação Ltda, fornecimento de refeições prontas transportadas conforme descrito na
proposta, sem prestação de serviços com mão de obra nas dependências do hospital.

Respeitado o teor da proposta de nº. 016/2020, a Melhor Alimentação Ltda. iniciará em _____ de ________________ de 2020, seu
novo escopo no serviço fornecimento de alimentação.

Acreditamos que as informações constantes na proposta sejam suficientes para permitir a correta avaliação do escopo e passa
constituir contrato de fornecimento a partir do aceite.

Razão Social: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - Hospital Dr. Jayme Santos Neves
CNPJ nº. 28.127.926/0002-42

Atenciosamente,
________________________________________________

Nome:
CNPJ:
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Todos os documentos , informes, sistemas operacionais, procedimentos, preços,
minutas contratuais, relatórios, relação de fornecedores, técnicas comerciais, e
outros assuntos que tiverem acesso e/ou conhecimento, por força da presente
proposta, devem ser mantidos em absoluto sigilo e confidencialidade, perdurando
esta obrigação por 2 (dois) anos, após o recebimento da mesma, sob pena de
responder por perdas e danos, devidamente apuradas, na forma da Lei.

Considerações finais
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Revisão:

001

DATA: 26/08/2020

EMPRESA: MELHOR ALIMENTAÇÃO

Nº itens avaliados: 102

Nº conformidades: 92 C NC NA OBSERVAÇÕES

1.2 Acesso controlado,direto e independente, não comum a outros 

usos. (item 4.1.1)
x

2.1 Possui revestimento liso, impermeável e lavável. (item 4.1.3) x

2.3 Em bom estado de higienização. (item 4.1.3) x

Embora todo o ambiente estivesse 

bem higienizado, a área de pre 

preparo de saladas estava mal 

higienizada

3.1 Possui revestimento liso, impermeável e lavável. (item 4.1.3) x

3.3 Em bom estado de higienização. (item 4.1.3) x

4.1 Possui revestimento liso, impermeável e lavável. (item 4.1.3) x

4.3 Em bom estado de higienização. (item 4.1.3) x

5.1 Portas em bom estado de conservação e ajustadas ao batente.  

(item 4.1.4)
x

6.1 Janelas em bom estado de conservação, ajustadas ao batente, 

com vidros íntegros.(item 4.1.4)
x

6. JANELAS

6.2 Janelas e outras aberturas externas, incluindo o sistema de 

exaustão são providas de telas milimétricas removíveis, para facilitar 

a limpeza periódica. (item 4.1.4)

x

4.2 Em bom estado de conservação, livres de rachaduras, trincas ou 

outros que possibilite a contaminação dos alimentos. (item 4.1.3)
x

5. PORTAS

5.2 Portas da área de preparação e armazenamento de alimentos são 

dotadas de fechamento  Automático. (item 4.1.4)
x

3.2 Em bom estado de conservação, livres de rachaduras, trincas e 

outros que possibilite a contaminação dos alimentos. (item 4.1.3)
x

4. TETO

2.2 Em bom estado de conservação, livres de rachaduras, trincas ou 

outros que possibilite a  contaminação dos alimentos. (item 4.1.3)
x

Apesar de o todo estar em 

conformidade, principalmente na área 

de preparo de alimentos, haviam 

pequenos danos no piso  próximo à 

porta do açougue e no estoque de 

produtos não perecíveis.

3. PAREDE

1.4 Separação por meios físicos ou técnicos de áreas para as 

atividades de preparo das diferentes  categorias de alimentos de 

forma a evitar a contaminação cruzada.  (item 4.1.2)

x

2. PISO

1.1 Ausência de focos de insalubridade (imediações, local e 

dependências anexas limpas; ausência  de objetos em desuso e 

animais domésticos; ausência de insetos e roedores). (item 4.1.7)

x

1.3 Edificações e instalações projetadas de forma a possibilitar um 

fluxo ordenado e sem  cruzamentos,de forma a facilitar a manutenção 

e limpeza. (item 4.1.1)

x

CHECKLIST DE AUDITORIA DE PROCESSO CRÍTICO –

BASE DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES

Código: SND.FR.0010

Data de

Elaboração:

18/09/2019

Total (% de conformidade): 90%

1. INSTALAÇÕES

Página 1



Planilha1

7.1 Iluminação adequada, sem zona com sombras ou contrastes 

excessivos.  (item 4.1.8)
x

7.3 Instalações de elétricas estão embutidas ou protegidas em 

tubulações externas, integras de forma a permitir a higienização. (item 

4.1.9)

x
Fiação exposta no estoque refrigerado 

de hortifrútis

8.2 O fluxo de ar não incide diretamente sobre os alimentos. (item 

4.1.10)
x

8.3 Equipamentos de ventilação em bom estado de conservação e 

limpeza. (item 4.1.11)
x

Ar condicionado do estoque seco com 

filtros apresentando sujidade visível.

Ar condicionado localizado no setor de 

“Lanche” estava pingando sobre a pia.

Aparelho de refrigeração localizado no 

estoque dos hortifrútis estava 

pingando em cima de uma das 

hortaliças.

9.2 Em volume e pressão adequada. (item 4.1.5) x

9.3 Caixa d’água tampada e limpa. (item 4.1.5) x

10.2 Em bom estado de conservação e organizadas. (item 4.1.12) x

10.3 Em bom estado de higienização. (item 4.1.12) x

10.4 Portas externas dotadas de fechamento automático. (item 

4.1.12)
x

Porta do vestiário masculino  

permanecia aberta.

10.5 São dotadas de lavatórios, com acessórios para higienização 

das mãos (sabonete líquido antisséptico ou sabonete liquido e 

produto antisséptico e toalhas de papel não reciclado). (item 4.1.13)

x

9.1 Água potável originada de rede publica tratada, poço raso ou poço 

profundo, tratado. (item 4.1.5)
x

10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

10.1 Instalações sanitárias e vestiários sem comunicação direta com 

área de preparação e  armazenamento de alimentos ou refeitórios. 

(item 4.1.12)

x

8.5 Eliminação adequada de águas servidas e esgotos na rede 

publica de esgotos. Caixa de  gordura em bom estado de 

conservação e funcionamento, ralo sifonado e tampa giratória. (item  

4.1.6)

x

9. ÁGUA

8.1 Ventilação  natural ou artificial adequada (de forma a não permitir 

gases, fumaça, condensação  de vapores, ou o surgimento de fungos 

ou bolores). (item 4.1.10)

x

8.4 Quando uso de equipamentos para climatização, a empresa 

possui registro de manutenção  dos equipamentos e limpeza e troca 

dos filtros. (item 4.1.11)

x

7. ILUMINAÇÃO

7.2 Luminárias localizadas sobre a área de preparação dos alimentos 

estão protegidas contra  explosão ou queda acidental. (item 4.1.8)
x

8. VENTILAÇÃO

6.2 Janelas e outras aberturas externas, incluindo o sistema de 

exaustão são providas de telas milimétricas removíveis, para facilitar 

a limpeza periódica. (item 4.1.4)

x
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10.6 Possuem lixeiras dotadas de saco plástico e tampa com 

acionamento por pedal. (item 4.1.13)
x

11.3 Possuem lixeiras dotadas de saco plástico e tampa com 

acionamento por pedal. (item 4.1.13)
x

12.5 Possui registro de calibração dos instrumentos e equipamentos 

de medição. (item 4.1.16)
x

13.2 Possui registro de limpeza periódica das caixas de gordura. (item 

4.2.2)
x

13.4 Possui local adequado e protegido para o depósito de material 

de limpeza. (item 4.2.5)
x

15.4 Registro de limpeza do reservatório de água. (item 4.4.4) x

15.5 Reservatório higienizado, em um intervalo máximo de seis 

meses. (item 4.4.4)
x

15.3 O vapor, quando utilizado em contato direto com alimentos ou 

com superfícies que entrem em  contato com alimentos, é produzido 

a partir de água potável. (item 4.4.3)

x

15. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

15.1 Quando utilizada solução alternativa de abastecimento de água, 

a potabilidade deve ser  atestada semestralmente mediante laudos 

laboratoriais. (item 4.4.1)

x

14.2 Existem ações e medidas preventivas para impedir a atração,o 

abrigo, o acesso e/ou proliferação dos vetores e pragas urbanas. 

(item 4.3.1)

x Não possui abrigo de resíduos.

14.3 Controle químico realizado por empresa especializada, 

devidamente registrada no órgão de  vigilância sanitária competente. 

(item 4.3.2)

x

13.5 Os utensílios utilizados na higienização das instalações são 

distintos daqueles usados para a  higienização das partes dos 

equipamentos e utensílios que entrem em contato com o alimento. 

(Item 4.2.6)

x

14. CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS

14.1 Edificação, instalações,os equipamentos, os moveis e os 

utensílios livres da presença ou  indício da presença de vetores e 

pragas urbanas. (item 4.3.1)

x
Presença de vetor no ambiente de 

preparo dos hortifrútis (caracol) e no 

estoque de produtos não perecíveis (teia 

13. HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES,EQUIPAMENTOS,MÓVEIS E UTENSÍLIOS

13.1 Possui registro de limpeza dos equipamentos,móveis e 

utensílios,quando não realizadas  rotineiramente. (item 4.2.3)
x

13.3 Produtos saneantes utilizados são devidamente regularizados 

pelo ministério da saúde. (item  4.2.5)
x

12.4 Possui registro de manutenção programada e periódica dos 

equipamentos e utensílios. - item  (4.1.16)
x

12.2 As superfícies dos equipamentos,móveis e utensílios que entram 

em contato com os alimentos  são lisas, impermeáveis, laváveis. 

(item 4.1.17)

x

12.3 As superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios que 

entram em contato com os alimentos  estão isentas de rugosidades, 

frestas e outras imperfeições que possam dificultar a higienização e  

serem fontes de contaminação dos alimentos. (item 4.1.17)

x

11.2 São dotadas de lavatórios, com acessórios para higienização 

das mãos (sabonete liquido anti- séptico ou sabonete liquido e 

produto anti-séptico e toalhas de papel não reciclado). (item 4.1.13)

x

12. EQUIPAMENTOS

12.1 Equipamentos,móveis e utensílios que entram em contato com 

alimentos são de materiais  resistentes á corrosão e a repetidas 

operações de limpeza e desinfecção. (item 4.1.15)

x

Mesa de corte de carnes e fogão para 

preparação de café e gelatina 

apresentavam oxidação nas 

extremidades que entram em contato 

com o piso.

11. LAVATÓRIOS EXCLUSIVOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NA ÁREA DE  MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

11.1 Localizadas em posição estratégica em relação ao fluxo de 

preparo dos alimentos e em  número suficiente. (item 4.1.14)
x
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15.6 Reservatório livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações e 

descascamentos. (item 4.4.4)
x

16.2 Recipientes dotados de tampa acionadas sem contato manual.  

(item 4.5.2)
x

16.3 Resíduos são coletado frequentemente, evitando acúmulos. 

(item 4.5.3)
x

18.4 As matérias-primas, ingredientes ou embalagens reprovadas na 

inspeção realizada na recepção  são imediatamente devolvidas ao 

fornecedor, ou na impossibilidade são devidamente identificadas e  

armazenadas separadamente. (item 4.7.4)

x

18.5 As matérias-primas, ingredientes e embalagens são 

armazenadas em local limpo e organizado  de forma a garantir 

proteção contra a contaminação. (item 4.7.5)
x

No estoque de hortifruti a água do ar 

condicionado estava pingando em 

cima dos alimentos.

18.2 Recepção das matérias-primas, ingredientes e embalagens são 

realizadas em área protegida e limpa. (item 4.7.2)
x

18.3 Registro de inspeção das matérias-primas e ingredientes durante 

a operação de recepção, quanto a integridade das embalagens, 

temperatura dos produtos que necessitam de conservação  especial. 

(item 4.7.3)

x

18. MATÉRIAS – PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS

18.1 Possui critérios para a avaliação e seleção dos fornecedores de 

matérias-primas, ingredientes e embalagens. (item 4.7.1)
x

17.8 Capacitação/treinamentos periódicos para os manipuladores, em 

higiene pessoal,em  manipulação higiênica dos alimentos e em 

doenças transmitidas por alimentos, devidamente  registrados e 

documentados. (item 4.6.7)

x

17.9 Visitantes cumprem os requisitos de higiene e de saúde 

estabelecidos para os manipuladores. (Item 4.6.8)
x

17.6 Não espirrar e tossir sobre os alimentos, não fumar, falar 

demasiadamente, cantar e assobiar  enquanto manipular alimentos, 

não manipular dinheiro, ou outros atos físicos que possam contaminar  

os alimentos. (item 4.6.5)

x

17.7 Cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro 

acessório apropriado para este fim, sem  barba, unhas curtas e sem 

esmalte ou base, sem adornos e sem maquiagem. (item 4.6.6)

x

17.5 Possui cartazes de orientação aos manipuladores sobre a 

correta lavagem e antissepsia das  mãos e demais hábitos de higiene, 

afixados em locais de fácil visualização, inclusive nas instalações 

sanitárias e lavatórios. (item 4.6.4)

x

17.3 Boa apresentação, asseio pessoal, usando uniforme de trabalho 

completo de cor clara, em bom  estado e limpo. (item 4.6.3)
x

17.4 lavagem cuidadosa das mãos antes e após  manipular os 

alimentos, após qualquer interrupção  do serviço e depois de usar os 

sanitários e sempre que se fizer necessário. (item 4.6.4)

x

17.1 Controle de saúde dos funcionários devidamente registrado e 

realizado de acordo com a legislação especifica. (item 4.6.1)
x

17.2 Ausência de lesões e ou sintomas de enfermidade que possam 

comprometer a qualidade  Higiênico-sanitária dos alimentos,ou 

quando existir , que os mesmo estejam afastados das da  atividade 

de preparação dos alimentos enquanto persistirem essas condições 

de saúde. (item 4.6.2)

x

16.4 São estocados em local fechado e isolado da área de 

preparação e armazenamento de  alimentos.  (item 4.5.3)
x

17. MANIPULADORES

16. MANEJO DE RESÍDUOS

16.1 Recipientes identificados e íntegros, de fácil higienização e 

transporte, em número e capacidade  suficientes para conter os 

resíduos. (item 4.5.1)

x Sem identificação das cubas de lixo
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18.6 As matérias-primas e ingredientes obedecem, para sua 

utilização o prazo de validade.  (item 4.7.5)
x

19.14 Os alimentos preparados e conservados sob refrigeração ou 

congelamento são identificados com no mínimo, a sua designação, 

data de preparo e prazo de validade. (item 4.8.18)

x

19.12 Os alimentos submetidos á cocção, quando necessário, sofrem 

refrigeração diminuindo sua  temperatura de 60ºC para 10ºC em no 

máximo 2 horas, e em seguida sendo armazenado em  temperatura 

de refrigeração inferior a 5ºC ou congelados em temperatura inferior a 

-18ºC. (item  4.8.16)

x

19.13 Os alimentos preparados e conservados a temperatura 

inferiores a 4ºC são utilizados num prazo máximo de 5 dias. (item 

4.8.17)

x

19.10 Os alimentos descongelados não são recongelados, sendo 

parte não utilizada mantida sob  refrigeração á temperatura inferior a 

5ºC. (item 4.8.14)

x

19.11 Os alimentos submetidos á cocção e prontos para consumos 

são mantidos em temperatura  superiores a 60ºC por no máximo, 6 

horas. (item 4.8.15)

x

19.8 Os alimentos congelados sofrem descongelamento antes de 

serem submetidos ao  tratamento térmico, excetuado-se os casos em 

que o fabricante do alimento recomenda o tratamento  térmico do 

alimento congelado. (item 4.8.12)

x

19.9 O descongelamento dos alimentos são efetuados em condições 

de refrigeração á temperatura  inferior a 5ºC ou em forno micro-ondas 

quando o alimento for submetido á cocção. (item 4.8.13)

x

19.6 O óleo e gordura utilizados para a fritura apresentam boas 

condições de forma a não se  constituírem fontes de contaminações 

químicas. (item 4.8.10)

x

19.7 O óleo e gordura utilizados são substituídos quando estão com 

aroma e sabor alterados e  formação intensa de espuma e fumaça. 

(item 4.8.11)

x

19.5 É avaliada a eficácia do tratamento térmico através de 

verificação da temperatura e do tempo  utilizado ou quando aplicável, 

pela mudança na textura e cor na parte central dos alimentos. (item  

4.8.9)

x

19.3 As matérias-primas e ingredientes caracterizados como produtos 

perecíveis são expostos á  temperatura ambiente somente pelo 

tempo mínimo necessário para a preparação do alimento. (item  

4.8.5)

x

19.4 As matérias-primas e ingredientes que não são utilizados em sua 

totalidade são  adequadamente acondicionadas e identificados com 

no mínimo, as seguintes informações: designação do produto, data 

de fracionamento e prazo de validade após a abertura ou retirada da   

embalagem original. (item 4.8.6)

x

19.1 Durante a preparação dos alimentos são adotadas medidas a 

fim de minimizar o risco de  contaminação cruzada,evitando contato 

direto ou indireto entre alimentos crus, semi – preparados e  prontos 

para o consumo. (item 4.8.3)

x

19.2 Os funcionários que manipulam os alimentos crus realizam a 

lavagem e a antissepsia das mãos  antes de manusear alimentos 

preparados. (item 4.8.4)

x

18.7 As matérias-primas, ingredientes e embalagens são 

armazenadas sobre paletes, estrados ou  prateleiras com altura 

mínima de 30cm do piso e no mínimo 40cm afastados das paredes.  

(item 4.7.6)

x

Espaçamento insuficiente entre alguns 

alimentos e a parede no estoque de 

alimentos não perecíveis.

19. PREPARAÇÃO DO ALIMENTO

18.5 As matérias-primas, ingredientes e embalagens são 

armazenadas em local limpo e organizado  de forma a garantir 

proteção contra a contaminação. (item 4.7.5)
x

No estoque de hortifruti a água do ar 

condicionado estava pingando em 

cima dos alimentos.
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22.5 Possui pop descrito e implementado para controle integrado de 

vetores e pragas urbanas. (Item 4.11.4)
x

22.3 Os registros são mantidos por período mínimo de 30 dias 

contados a partir do preparo dos  Alimentos. (item 4.11.3)
x

22.4 Possui pop descrito e implementado para higienização de 

instalações, equipamentos e móveis. (item 4.11.4)
x

22. DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO

22.1 O estabelecimento possui manual de boas práticas e 

procedimentos operacionais padronizados  e estão disponíveis  para 

funcionários  e para as autoridades sanitárias.(item 4.11.1)

x

22.2 Os pops contêm as instruções sequencias das operações e a 

frequência de execução,  especificando o nome, o cargo e ou a 

função dos responsáveis pela atividade. São aprovados,  datados e 

assinados pelo responsável pelo estabelecimento. (item 4.11.2)

x

21. EXPOSIÇÃO AO CONSUMO DO ALIMENTO PREPARADO

21.1 A área de exposição do alimento preparado e de consumação ou 

refeitório são mantidos  organizados e em condições higiênico – 

sanitárias  adequadas. (item 4.10.1)

Não foi possível evidenciar, uma vez que entendemos que deva ser 

considerado o preparo e disposição para o Hospital

21.2 Os manipuladores adotem procedimentos de antissepsia das 

mãos e usam utensílios ou luvas descartáveis. (item 4.10.2)

21.3 Os equipamentos de exposição do alimento preparado dispõem 

de barreiras de proteção que  previnam a contaminação do mesmo 

da proximidade ou da ação do consumidor ou outras fontes. (Item 

4.10.4)

21.4 Os utensílios como prato, copos e  talheres são descartáveis ou 

quando não são descartáveis  são devidamente higienizados e 

armazenados em local protegidos. (item 4.10.5)

20.2 A temperatura do armazenamento e a distribuição do alimento 

preparado obedecem a  condições de tempo e temperatura que 

garantam a sua qualidade higiênico – sanitária. (item 4.9.2)

x

20.3 Os meios de transporte do alimento preparado são devidamente 

higienizados e dotados de  cobertura para proteção de carga e serem 

de uso exclusivo para alimentos. (item 4.9.3)

x

20. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO ALIMENTO PREPARADO  

20.1 Os alimentos preparados e mantidos na área de armazenamento 

ou aguardando o transporte  estão protegidos contra contaminação  e 

identificados com, no mínimo, a designação do produto, data  de 

preparo e o prazo de validade. (item 4.9.1)

x

Freezers 6 e 8 fora da temperatura 

recomendada e ausência de plano de 

ação para correção do problema. 

Evidenciado temperatura elevada no 

momento da visita.

Geladeira da área de preparo das 

saladas fora da temperatura 

recomendada e ausência de plano de 

ação para correção do problema.. 

Evidenciado temperatura elevada no 

momento da visita.

19.16 Os alimentos consumidos crus são submetidos a processo de 

higienização com produtos  devidamente registrados no órgão 

competente do ministério da saúde . (item 4.8.19)

x

19.14 Os alimentos preparados e conservados sob refrigeração ou 

congelamento são identificados com no mínimo, a sua designação, 

data de preparo e prazo de validade. (item 4.8.18)

x

19.15 A temperatura dos equipamentos de frios (geladeiras, 

freezeres, etc) são regularmente  monitoradas e registradas em mapa 

de controle de temperatura . (item 4.8.18)

x
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22.6 Possui pop descrito e implementado para higienização do 

reservatório. (item 4.11.4)
x

22.7 Possui pop descrito e implementado para higiene e saúde dos 

manipuladores. (item 4.11.4)
x

23.1 Plano de contingência para evitar desabastecimento x
Plano de contingência atualizado em 

01/2020.

23.2 Indicadores de desempenho X

Possui indicadores de satisfação do 

cliente, realimentação de fornecedores 

e de clientes, controle de sobras, 

monitoramento e temperatura dos 

alimentos (expedição e recebimento / 

salada e quente).

23.3 Procedimento para tratamento de reclamação e satisfação do 

cliente
X

descrito no Manual da Qualidade

23.4 Documentos legais atualizados X

Licenças sanitária 22/05/2022; 

Funcionamento 13/11/2020; bombeiro 

13/11/2020, ART validada em 

15/07/2020 (conforme Resolução CFN 

650/2020 – artigo 7.6 A validade foi 

prorrogada até 10/2020.

23.5 Sistema informatizado X Sistema Teknisa

Documento de Referência: IN - Política de Qualificação e Avaliação de Fornecedor

23. OUTROS (Não contemplado na RDC 216/2004 – itens não contabilizados no percentual de conformidade)

22.8 Responsável pelas atividades e os manipuladores de alimentos 

possuem comprovadamente capacitação abordando, no mínimo, os 

seguintes temas: contaminantes alimentares, doenças 

transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos 

e boas práticas. (item 4.12.2)

x
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