
PROPOSTA PARA SERVIÇOS 
DE ALIMENTAÇÃO

PARA NÓS, TODOS SÃO VIP’S



Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020

A
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE

Com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial para os serviços de 
alimentação.

O dinamismo no mercado de alimentação corporativa tem proporcionado oportunidades para 
empresas que buscam constantemente aumentar a qualidade dos serviços aos usuários. 

Para a Nutrivip Alimentação, proporcionar qualidade em alimentação é o maior propósito. 
Pensando assim, combinamos as melhores alternativas para sua empresa, de forma a atender as 
necessidades de seu dia-a-dia.

Com uma metodologia de trabalho diferenciada, procuramos ofertar preços competitivos e uma 
proposta de trabalho que visa elevada satisfação dos usuários, promovendo aos clientes o desejo 
de conhecer a nossa empresa.

No segmento de alimentação transportada, no qual está inserida a proposta de serviço para sua 
empresa, temos como objetivo assegurar o conforto e a segurança de colaboradores e usuários, de 
maneira a garantir o bem-estar de todos. 

Seja em hospitais, mineradoras ou canteiros de obras, sempre adequamos os serviços prestados às 
realidades de cada empresa.

Contamos com a experiência de nossa equipe para oferecer as melhores soluções ao cliente.

Estamos à sua disposição para esclarecimentos complementares e continuidade das negociações.

Renato Lima Pinto
Administração

Cel. (27) 99246.7373       



A NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO foi constituída por profissionais com extensa experiência na gestão de 
serviços de alimentação para restaurantes corporativos. Tal conhecimento no segmento somado 
às necessidades dos clientes, fez com que a NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO acrescentasse ao dia a dia 
dos usuários uma alimentação saudável, saborosa e personalizada.

Compreender as diferentes necessidades do cliente é o foco da empresa. Sendo assim, procuramos 
elaborar a melhor solução para cada perfil apresentado, ajustando nossos serviços às realidades 
do cliente.

Temos uma equipe dedicada na elaboração de cardápios, supervisionando a produção de alimentos, 
acompanhando a distribuição das refeições e a aceitabilidade das diferentes preparações.

A NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO oferece serviços e produtos sempre atenta à preservação do meio 
ambiente, a segurança e saúde de nossa equipe e clientes através da garantia de qualidade durante 
a aquisição e processamento de toda a matéria prima.

Com isto, procuramos atingir nosso principal objetivo: a satisfação do cliente oferecendo cardápios 
nutritivos, saborosos e diversificados.

SUCESSO DE NOSSA RECEITA



VALORES

• Superar permanentemente as expectativas do cliente no atendimento de suas necessidades 
explícitas e implícitas, quanto aos produtos e serviços atuais e futuros.

• Foco na qualidade dos serviços para perdurar a credibilidade.
• Respeito profissional para consolidar ações tangíveis, que são o comprometimento com os 

programas de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional.
• Integridade nas relações com o cliente e o mercado de negócios.
• Responsabilidade social desenvolvida através das ações de cidadania e apoio sustentável ao 

terceiro setor.

VISÃO

• Compreender o cliente para promover ações em sintonia e permitir práticas de proximidade e 
confiabilidade.

• Constantemente procurar a inovação para agregar ações ao valor percebido.
• Equipe multifuncional que facilite o alinhamento da cadeia geradora de valor ao foco do cliente.
• Produtos e serviços seguros e competitivos com capacidade de criar valor percebido ao nosso 

cliente.

VALORES E VISÃO



SEGMENTO INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO CIVIL

O ramo de alimentação para restaurantes corporativos tem como referencial a excelência na 
prestação de serviços, a gestão nos processos produtivos e na capacitação de profissionais.

O lançamento de uma comunicação visual que contempla um calendário temático e 
comemorativo com foco na educação nutricional e bons hábitos alimentares é a proposta de nosso 
comprometimento com a segurança alimentar.

Faz-se destaque o conceito proximidade para as tratativas comerciais com os clientes, frente à 
satisfação quanto a aceitabilidade dos cardápios ofertados e a precificação dos serviços a serem 
comercializados, bem como o seu aparato técnico para a viabilização de investimentos e projetos 
arquitetônicos.

SEGMENTO HOSPITALAR

Propomos inovar continuamente nesse segmento, face às exigências inerentes ao setor, em 
referência às dietas, sejam específicas às patologias do hospital, bem como a investimentos em 
equipamentos e o corpo técnico disponibilizado.

O diferencial de seus serviços faz-se em função de uma maior aproximação com a equipe de saúde 
durante
o processo de cuidado com o paciente para a construção de uma relação mais saudável com o 
alimento, as
preparações dietoterápicas prescritas, e os serviços prestados.

O rigor quanto à procedência das matérias primas é inerente ao compromisso da empresa, que 
sustenta a garantia de todo esse trabalho.

ÁREAS DE ATUAÇÃO



Assumimos o compromisso de ofertar serviços e produtos preservando o meio ambiente, a 
segurança e a saúde dos seus profissionais e clientes através da garantia da qualidade durante o 
processamento dos insumos e matéria prima que serão ofertados na forma de refeições e serviços 
complementares.

O corpo técnico da empresa possui nutricionistas comprometidos no cumprimento dos preceitos 
éticos contidos no Código de Ética dos Nutricionistas, e assumem responsabilidades por atividades 
para as quais estão habilitadas, capacitadas pessoal e profissionalmente. 

Nossos nutricionistas asseguram enquanto responsáveis técnicos, que as refeições e demais serviços 
complementares fabricados contenham os valores nutritivos e calóricos previstos na legislação 
do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador criado pela Lei 6.321de 14/04/1976 – Portaria 
Interministerial Nº. 66, de 25 de agosto de 2006), cabendo-lhes a responsabilidade pela fiscalização 
permanente de todo o processo produtivo.

O receituário técnico das nossas preparações prima pela combinação favorável de pratos, 
proporcionando às principais refeições (almoço, jantar e ceia) o aporte de 600 a 800 calorias, 
admitindo- se um acréscimo de 20% (400 calorias) em relação ao Valor Energético Total - VET de 
2000 calorias por dia, e deverão corresponder a faixa de 30 - 40% do VET diário.

As refeições menores (desjejum e lanche) deverão conter de 300 a 400 calorias, admitindo-se um 
acréscimo de 20% (400 calorias) em relação ao Valor Energético Total - VET de 2000 calorias por 
dia, e deverão corresponder a faixa de 15 a 20% do VET diário.

As variações nos aportes calóricos são designadas em função das atividades leves ou intensas a 
que estão dispostos os profissionais clientes, em função das atividades das empresas (conforme 
disposto no art. 3º do Decreto 5º, de 14/01/1991 e da Portaria SIT/MTE nº03 de 01/03/2002). 
Abrangente para quaisquer refeições o aporte de 6% de percentual protéico calórico.

O PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador criado pela Lei 6.321de 14/04/1976) é um 
programa de complementação alimentar no qual o governo, empresa e trabalhadores partilham 
responsabilidades para a melhoria nutricional de trabalhadores de baixa renda, melhorando as 
suas condições nutricionais e, gerando consequentemente saúde, bem estar e maior produtividade.

Pertinente o esclarecimento às empresas beneficiárias do PAT, com o imposto apurado com base 
no lucro real, o faz jus ao incentivo fiscal: - dedução de até 4% do IR. E, extensivo para as empresas 
beneficiárias do PAT, com o imposto apurado com base no lucro arbitrário, ou no lucro presumido, a 
isenção do Recolhimento do INSS E FGTS (encargos sociais) sobre o valor do benefício.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Com o intuito de disseminar conceitos técnicos pertinentes ao segmento alimentar, que facilitam 
o entendimento e auxiliam em práticas mais saudáveis de alimentação, utilizamos as seguintes 
ferramentas:

CAMPANHAS TEMÁTICAS 
Durante o ano, são realizadas campanhas que envolvem a ambientação do restaurante, com ações 
especiais para celebração de datas comemorativas.

CAMPANHAS EDUCATIVAS 
Atualmente campanhas que aumentem a conscientização dos consumidores demonstram nosso 
compromisso com hábitos alimentares saudáveis no dia a dia.

SUSTENTABILIDADE
Pequenas atitudes resultam em grandes resultados. Pensando assim, abordamos temas que 
demonstram preocupação com o meio ambiente, levando à conscientização de nossos clientes.

TEMAS LIVRES
Periodicamente disponibilizamos nos restaurantes materiais gráficos através de banners e cartazes 
aos usuários com receitas “Faça Fácil”, em que os comensais têm em suas mãos receitas caseiras 
para experimentarem em casa e adotar em sua rotina uma alimentação mais saudável.

CAMPANHAS E DATAS COMEMORATIVAS

CRONOGRAMA DE CAMPANHAS E EVENTOS

MÊS CAMPANHA OU EVENTO

VERÃO VIVO

FOLIA

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DIA MUNDIAL DA ÁGUA

PÁSCOA E DIA MUNDIAL DA SAÚDE

DIA DAS MÃES E CAMPANHA DE SEGURANÇA

FESTA JUNINA E DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

DIA DO AMIGO E CAMPANHA DE SAÚDE

DIA DOS PAIS E CAMPANHA DO CORAÇÃO

DIA MUNDIAL SEM CARRO

DIA DAS CRIANÇAS E DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

NATAL E CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE AIDS E DST



VALOR GLOBAL MENSAL: R$ 534.746,85 (Quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos 
e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
 
VALOR GLOBAL ANUAL: R$  6.416.962,20 (seis milhões, quatrocentos e dezesseis 
mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos).
 
VALOR GLOBAL BIÊNIO: R$ 12.833.924,40 (doze milhões, oitocentos e trinta e três 
mil, novecentos e vinte e quatro reais, e quarenta centavos)

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DE ITEM QUANTITATIVO 
PREVISTO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
MENSAL 

PREVISTO 

1 

DESJEJUM/LANCHE 
(Funcionários, 

terceiros,acompanhantes e 
pacientes) 

37.650 3,10 116.715,00 

2 
ALMOÇO/JANTAR Funcionários, 

terceiros, acompanhantes e 
pacientes) 

35.550 10,83 385.006,50 

3 COLAÇÃO (Pacientes) 1.740 2,01 3.497,40 
4 CEIA (Pacientes) 4.740 2,65 12.561,00 
5 CAFÉ LITRO 4.417 3,75 16.563,75 
6 KIT DE FONOAUDIOLOGIA 60 6,72 403,20 

VALOR MENSAL  534.746,85 
 



Matriz ES
Rua Hermes Curry Carneiro, 216 - Ilha de Santa Maria

Vitória - ES    CEP 29051 210
Tel.: (27) 3024 0808  

Unidade MG
Rua Gabriel Romão Carneiro, 261 - Vila Pérola

Contagem - MG CEP 32110 120
Tel.: (31) 3354 0739

www.nutrivip.ind.br





































24/08/2020 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=15111580000161%2C09487591000148&colunasSelecionadas=link… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

15111580000161 09487591000148

Data da consulta: 24/08/2020 09:25:58
Data da última atualização: 22/08/2020 10:15:09

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado













 
 

Nutrivip Alimentação Ltda. 
Unidade ES: R. Hermes Curry Carneiro, 216 - Ilha de S. Maria | Vitória ES | CEP 29051 210 | Tel.: (27) 3024 0808 

Unidade MG: Rua Gabriel Romão Carneiro, 261 | Contagem MG | CEP: 32110 100 | Tel.: (31) 3354 0739 
     www.nutrivip.ind.br 

DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE DE PRODUÇÃO 
 

Declaramos que, para fins de orçamento, apresentamos os documentos da nossa 

unidade de produção localizada na cidade de Vitória (ES), por essa constar em nosso 

Contrato Social e já possuir Alvará. No entanto, o Hospital Jayme Santos Neves, será 

atendido por nossa unidade própria, localizada a Rua dos Pica-Paus, S/N, Bairro Morada 

de Laranjeiras, Município de Serra (ES), a 1500 metros do referido hospital. 

Esclarecemos que essa unidade está em fase de finalização para instalação dos 

equipamentos necessários para operacionalização da produção de refeições. A nova 

estrutura possui 1.500 m2 e foi projetada para atender com qualidade todas as 

demandas que o fornecimento de alimentação coletiva exige. 

Declaramos, ainda, que estamos à disposição, caso queiram visitar as novas 

instalações no município da Serra (ES). 

 

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

 

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2020. 

 

________________________ 
Renato Lima Pinto 

Sócio-Administrador 
NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA. 




























