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1. INTRODUÇÃO 
O presente caderno tem por finalidade especificar o escopo e os requerimentos mínimos para a execução dos 

SERVIÇOS, que deverão ser prestados em todas as UNIDADES DE ENSINO ao longo de todo o período de 

CONCESSÃO. 

Os SERVIÇOS serão prestados em 34 (trinta e quatro) UNIDADES DE ENSINO e construção de mais 10 (dez) 

unidades de ensino do Município de Nova Lima/MG destinadas ao ensino de alunos da educação infantil e do 

ensino fundamental anos iniciais, finais e educação de jovens e adultos. 

1.1. Regime de Operação 
A seguir são descritos os horários de funcionamento das UNIDADES DE ENSINO. A prestação dos SERVIÇOS 

pela CONCESSIONÁRIA deverá observar, além dos horários tradicionais de aula, o suporte aos programas da 

Rede Municipal de Nova Lima. 

Escolas em Tempo Integral 

• Dias letivos: 200 dias letivos ao ano 

• Dias úteis: de 2ª a 6ª feira, das 07h às 22h30, no período letivo; 

• Período de Recesso: Compreendendo os seguintes períodos 

o Últimos 10 dias de dezembro: escola 100% fechada (esse período pode variar de escola a escola); 

o 1ª quinzena de janeiro: escola com serviços reduzidos; 

o 2ª quinzena de janeiro: escola com serviços reduzidos; 

o 2ª quinzena de julho: escola com serviços  

 

Durante os dias de recesso onde a escola estará 100% fechada, não há necessidade de alocação de profissionais 

da CONCESSIONÁRIA nas UNIDADES DE ENSINO, apenas nos casos em que a CONCESSIONÁRIA entender 

necessária a realização de manutenções e limpezas de maior porte, os demais serviços não precisam ser 

prestados; 

 

1.2. Local de Prestação dos Serviços 
Os SERVIÇOS deverão ser executados em todas as UNIDADES DE ENSINO, conforme locais indicados no Anexo 

[•] – Relação dos Locais de Implantação das Unidades de Ensino e especificações descritas neste caderno. 

1.3. Início da execução dos serviços 
Unidade Construída pela Prefeitura 
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O início da execução dos serviços nas unidades construídas pela Prefeitura de Nova Lima deverá ocorrer 

conforme as premissas abaixo na seguinte ordem: 

• Após o PODER CONCEDENTE apresentar à CONCESSIONÁRIA todos os documentos e projetos 

necessários para o perfeito conhecimento da UNIDADE DE ENSINO referidas neste ANEXO, a mesma deverá 

executar vistoria técnica na UNIDADE DE ENSINO e firmar compromisso com o PODER CONCEDENTE para o 

início das intervenções citadas no ANEXO [•] – Especificações dos Projetos e Obras – Unidade Construída pela 

Prefeitura. 

 

O início da prestação dos serviços citados neste caderno ocorrerá após término das intervenções citadas no 

ANEXO [•] – Especificações dos Projetos e Obras – Unidade Construída pela Prefeitura e Termo de 

Recebimento Definitivo - TRD emitido pelo PODER CONCEDENTE. 

 

Unidade para ampliação e adequação pela CONCESSIONÁRIA 

O início da execução dos serviços na unidade a ser ampliada e adequada pela CONCESSIONÁRIA deverá ocorrer 

conforme segue as premissas abaixo na seguinte ordem: 

• No caso da UNIDADE DE ENSINO a ser ampliada e adequada pela CONCESSIONÁRIA, o início da 

execução dos SERVIÇOS citados neste caderno dependerá da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO da UNIDADE DE ENSINO emitido pelo PODER CONCEDENTE e após homologação do Caderno de 

Aceitação pelo PODER CONCEDENTE, conforme o ANEXO [•] – Especificações Mínimas de Mobiliário; 

 

Unidades Construídas pela CONCESSIONÁRIA 

O início da execução dos serviços nas 10 (dez) unidades a ser construídas pela CONCESSIONÁRIA deverá ocorrer 

conforme as premissas abaixo na seguinte ordem: 

No caso das UNIDADES DE ENSINO construídas pela CONCESSIONÁRIA, o início da execução dos SERVIÇOS 

citados neste ANEXO dependerá da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO de obra de cada 

UNIDADE DE ENSINO emitido pelo PODER CONCEDENTE e após homologação do Caderno de Aceitação pelo 

PODER CONCEDENTE, conforme o ANEXO [•] – Especificações Mínimas de Mobiliário. 

O início da prestação dos SERVIÇOS deverá ocorrer de forma concomitante com a prestação dos serviços 

pedagógicos pelo PODER CONCEDENTE em todas as UNIDADES DE ENSINO, na forma prevista no CONTRATO e 

seus ANEXOS. 
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1.4. Considerações Gerais 
Para a correta interpretação deste ANEXO, as seguintes considerações devem ser observadas: 

a) Os termos e expressões grafados em caixa alta (maiúsculas) terão o significado que lhes é atribuído 

pelo EDITAL e CONTRATO, salvo quando expressamente disposto em sentido diverso; 

b) Para o provimento dos SERVIÇOS, fica garantido à CONCESSIONÁRIA a flexibilidade de meios e o direito 

de fornecer produtos e equipamentos de quaisquer fabricantes e modelos, desde que estes atendam às 

normas técnicas, à legislação vigente e aos requerimentos mínimos de desempenho e qualidade exigidos no 

CONTRATO e seus ANEXOS. Nas hipóteses em que houver expressa menção à marca ou a modelo, a indicação 

deve ser tomada como referência da qualidade ou funcionalidade mínima desejada do produto a ser fornecido, 

caso em que será seguida dos termos "ou similar", "ou equivalente", "ou de melhor qualidade”. São exceções 

os casos em que houver justificativa técnica para a escolha da marca ou do modelo explicitada no ANEXO. 

c) Ao longo do caderno, para cada grupo de serviço e sempre que aplicável, foram detalhadas as características 

básicas do serviço, as principais atividades a serem desenvolvidas, a volumetria referencial, os postos 

referenciais mínimos de trabalho, as normas e os padrões regulatórios e as obrigações e responsabilidades da 

CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE. Estes parâmetros quantitativos e qualitativos devem referenciar a 

estimativa dos licitantes em relação aos SERVIÇOS que serão prestados durante o período de CONCESSÃO. 

1.5. Obrigações Gerais 
Além das obrigações definidas no CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE deverão observar, 

ainda, as seguintes determinações que serão válidas para todo o escopo de fornecimento da CONCESSÃO. 

1.5.1. Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA 
São obrigações da CONCESSIONÁRIA em relação aos SERVIÇOS: 

Obrigações Gerais 

a) Apresentar previamente ao PODER CONCEDENTE, quando solicitado, os projetos operacionais, 

relativos aos serviços que necessitam de investimentos mínimos ou de projeto específico para a sua 

operacionalização, conforme diretrizes e requerimentos mínimos apresentados neste ANEXO; 

b) Consultar e obter expressa autorização do PODER CONCEDENTE para, no decorrer da CONCESSÃO, 

realizar qualquer alteração ou inclusão de serviços ao escopo da CONCESSÃO; 

c) Estruturar por meio de manuais, ou scripts de operação, os “Procedimentos Operacionais Padrão – POPs” de 

todos os SERVIÇOS, considerando os requerimentos mínimos do serviço a ser executado em quantidade, forma 

e qualidade suficientes para garantir a sua funcionalidade. Os POPs serão previamente analisados e 

homologados pelo PODER CONCEDENTE em momento anterior ao início da operação e ao longo do CONTRATO; 

d) Redigir os POPs em língua portuguesa; 
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e) Apresentar POPs ao PODER CONCEDENTE com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da data 

de início de operação da primeira UNIDADE DE ENSINO, de maneira a que: 

i. O PODER CONCEDENTE tenha 15 (quinze) dias para avaliar os POPs e propor revisões e as alterações 

necessárias para a sua homologação; 

ii. A CONCESSIONÁRIA tenha 15 (quinze) dias para promover as alterações necessárias; 

f) Implantar, de forma adequada, as atividades planejadas, a execução e a supervisão permanente dos 

serviços; 

g) Atualizar os POPs em períodos a serem definidos entre as PARTES, apresentando o resultado da 

atualização ao PODER CONCEDENTE para avaliação e aprovação, e posteriormente informando-o de eventuais 

alterações; 

h) Incluir, quando da sua atualização dos POPs, as melhorias observadas como “boas práticas”, bem como 

propor políticas e procedimentos para execução dos serviços; 

i) Comunicar e capacitar quanto aos POPs relativos aos SERVIÇOS executados, da maneira que se fizer 

necessária, todo o pessoal (da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE) que atuar nas UNIDADES DE 

ENSINO, para que todos tenham plena ciência das rotinas e características destes; 

j) Submeter todos os equipamentos e instalações fornecidos pela CONCESSIONÁRIA para o desempenho 

dos SERVIÇOS à manutenção corretiva e preventiva, de acordo com o estipulado no Plano Detalhado de 

Manutenção, constante no POP de Manutenção e Conservação, e sempre que necessário; 

k) Na hipótese de processos de auditoria ou verificação, ou quaisquer processos solicitados pelo PODER 

CONCEDENTE, facilitar e disponibilizar acesso às informações e documentação, sob sua guarda, necessárias ao 

processo quando do interesse manifesto do PODER CONCEDENTE; 

l) Estampar a logomarca padrão do PODER CONCEDENTE, em proporção equivalente à logomarca da 

CONCESSIONÁRIA, bem como conter referência à “Gestão por meio de PPP” em todas as instalações das 

UNIDADES DE ENSINO, os uniformes dos empregados da CONCESSIONÁRIA, o enxoval utilizado, os crachás de 

identificação, sítios eletrônicos e demais elementos da CONCESSÃO pertinentes, seguindo as regras de 

aplicação da logomarca da Prefeitura de Nova Lima e submetendo o material em que as logomarcas sejam 

aplicadas à aprovação da Prefeitura de Nova Lima antes de sua produção; 

m) As obras realizadas nas UNIDADES DE ENSINO compreendidas nos TERMOS DE COMPROMISSO deverão 

ainda indicar a marca do Governo Federal em placas, cartazes, faixas e painéis de identificação, se as mesmas 

forem custeada(s) com os recursos transferidos ao PODER CONCEDENTE, obedecendo ao que está disposto na 

Instrução Normativa nº 2, de 12 de dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão 
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Estratégica da Presidência da República; 

n) Desenvolver, com vistas à execução dos SERVIÇOS, práticas e modelos de gestão conforme as normas 

e padrões internacionais, amplamente reconhecidos no ambiente corporativo, como, por exemplo: 

i. ISO 9.001 (Sistemas de Gestão da Qualidade). A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer uma abordagem 

sistêmica para a gestão da qualidade, através da implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade de forma 

a assegurar que as necessidades de todos os USUÁRIOS estejam compreendidas, aceitas e atendidas, 

fornecendo produtos e serviços de forma consistente, com repetibilidade dos resultados, mantendo o nível de 

qualidade e ainda possuir métodos de melhoria contínua, incluindo auditorias em sua área contábil, fiscal e 

trabalhista e cumprimento das regulamentações legais pertinentes à área de atuação. 

ii. ISO 14.001 (Sistemas de Gestão Ambiental). A CONCESSIONÁRIA deverá definir objetivos para diminuição 

ativa do impacto ambiental causado por sua operação, por meio de um sistema de gestão ambiental para 

acompanhamento da execução destes objetivos, com a definição de procedimentos que permitam 

identificar, conhecer, administrar e controlar os resíduos gerados durante o fornecimento de produtos e 

serviços, divulgando, entre seu pessoal e a sociedade, práticas alinhadas com o cumprimento da política 

ambiental da CONCESSIONÁRIA e com planos de ação emergencial e de contingência relacionados aos riscos 

ambientais envolvidos na operação. 

 

Obrigações relacionadas aos funcionários 

a) Disponibilizar mão-de-obra regularmente treinada e capacitada para exercer as atividades de sua 

responsabilidade; 

b) Priorizar, sempre que possível, nos processos seletivos, profissionais da comunidade próxima às UNIDADES DE 

ENSINO; 

c) Disponibilizar mão-de-obra com perfil profissional compatível com o ambiente de ensino e com a faixa etária 

dos alunos das UNIDADES DE ENSINO; 

d) Disponibilizar equipe de profissionais em quantidade necessária e condizente ao perfeito cumprimento dos 

SERVIÇOS especificados neste ANEXO e nos POPs que serão elaborados pela CONCESSIONÁRIA; 

e) Providenciar a realocação de profissional, no caso em que o serviço seja considerado crítico e a falta de um 

funcionário inviabilize a prestação do mesmo, no período máximo de 04 (quatro) horas a contar do início do 

turno de trabalho; 

f) Garantir o preenchimento dos postos de trabalho necessários à execução dos SERVIÇOS independentemente 

de férias e das demais ausências previstas na legislação vigente, sob pena de aplicação de penalidades 
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contratuais; 

g) Contar com programa de treinamento e capacitação permanente do pessoal alocados nas UNIDADES DE 

ENSINO, conforme estabelecido nas especificações técnicas dos SERVIÇOS, incluindo a capacitação periódica 

sobre a finalidade das UNIDADES DE ENSINO, o direito dos USUÁRIOS e demais informações correlatas; 

h) Selecionar e preparar rigorosamente o pessoal responsável pela execução dos SERVIÇOS, encaminhando 

elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais 

legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

i) Realizar avaliação psicológica do pessoal, apta a demonstrar que ele possui perfil adequado para trabalhar com 

crianças e está apto a desempenhar sua função; 

j) Realizar anualmente cursos de reciclagem específicos para cada SERVIÇO e obrigatórios para o 

respectivo pessoal; 

k) Garantir a participação de seu pessoal no treinamento ou capacitação sobre o funcionamento das 

UNIDADES DE ENSINO ou sobre suas funções específicas, a ser fornecido pelo PODER CONCEDENTE, quando 

solicitado e ao menos uma vez ao ano; 

l) Manter seu pessoal devidamente identificado através de uniformes e crachás com fotografia recente, 

incluindo logotipo da CONCESSIONÁRIA, menção à “Gestão por meio de PPP” e referência à “Prestação de 

Serviços de Apoio Não Pedagógicos”; 

m) Fornecer uniformes a todo o seu pessoal, de acordo com as funções de cada um, zelando para que eles 

se apresentem sempre limpos e em bom estado de conservação; 

n) Supervisionar diariamente a higiene pessoal e a limpeza dos uniformes de seu pessoal; 

o) Observar, nas contratações de pessoal, a legislação trabalhista vigente, notadamente as leis específicas 

de encargos trabalhistas, previdenciários, tributário, fiscal, bem como os acordos, convenções e dissídios 

coletivos de cada categoria profissional; 

p) Cumprir rigorosamente as normas de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, de acordo com 

a legislação vigente, e sempre visando a prevenção de acidentes no trabalho; 

q) Fornecer ao seu pessoal os equipamentos de proteção individual e coletivo (EPIs e EPCs) necessários 

para o desempenho de suas atividades, bem como apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, 

os comprovantes de entrega desses equipamentos ao seu pessoal; 

r) Comunicar à administração da UNIDADE DE ENSINO em questão todo afastamento e qualquer 

irregularidade, substituição ou inclusão de integrante da equipe da CONCESSIONÁRIA; 

s) Instruir o seu pessoal em boas práticas de segurança; 
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t) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do seu pessoal 

acidentado ou com mal súbito; 

u) Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal; 

 

Obrigações relativas ao Gerenciamento dos SERVIÇOS 

a) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e gerenciamento permanente dos SERVIÇOS; 

b) Implantar Sistema de Gestão de Chamados capaz de receber e registrar ocorrências, monitorar os 

chamados de falhas, incidentes, não conformidades, solicitações de serviço. 

c) Garantir a elaboração, a constante revisão, melhoria e cumprimento dos “Procedimentos Operacionais 

Padrão (POPs)” e dos “Planos Detalhados de Manutenção (PDMs)” de cada uma das categorias de SERVIÇOS; 

d) Aceitar e facilitar o trabalho de fiscalização do PODER CONCEDENTE e do VERIFICADOR INDEPENDENTE 

por ele contratado, fornecendo todas as informações solicitadas, bem como obedecer às recomendações que 

não colidam com o pactuado; 

e) Submeter-se às normas de segurança do PODER CONCEDENTE, em especial quanto ao acesso às suas 

dependências. 

 

Obrigações quanto à Execução dos SERVIÇOS e ao Fornecimento de Equipamentos 

a) Elaborar, apresentar e executar o respectivo Procedimento Operacional Padrão (POP), previamente 

homologado pelo PODER CONCEDENTE, considerando os requerimentos mínimos do SERVIÇO; 

b) Dimensionar o Procedimento Operacional Padrão (POP) em quantidade, forma e qualidade suficientes 

para garantir a funcionalidade dos serviços; 

c) Nomear responsável para participação nos COMITÊS de governança previstos no CONTRATO, sendo os 

COMITÊS TÁTICO e DE OCORRÊNCIAS, sempre que necessário, conforme descrito no ANEXO 11 – Diretrizes de 

Governança das Unidades de Ensino; 

d) Prover os serviços e equipamentos na forma, qualidade e quantidade necessários para o bom 

andamento dos SERVIÇOS nas UNIDADES DE ENSINO; 

e) Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos SERVIÇOS, em perfeitas 

condições de uso; 

f) Adquirir todo o material de consumo e peças de reposição que utilizar na execução dos SERVIÇOS; 

g) Identificar os equipamentos de sua propriedade de forma a não serem confundidos com similares de 

propriedade do PODER CONCEDENTE; 
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h) Manter limpos e conservados todos os espaços internos e externos de uso, inclusive as lixeiras; 

i) Garantir a usabilidade, desempenho e as características funcionais e de qualidade originais de todos os 

equipamentos e sistemas das UNIDADES DE ENSINO, durante todo o período de CONCESSÃO, fazendo as 

substituições e reinvestimentos que se tornarem necessários para isso. 

 

1.5.2. Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE 
a) Orientar e supervisionar a execução dos SERVIÇOS; 

b) Realizar a análise e indicar as alterações necessárias para a homologação dos Procedimentos 

Operacionais Padrão - POPs, elaborados e apresentados pela CONCESSIONÁRIA; 

c) Emitir parecer sobre os POPs elaborados pela CONCESSIONÁRIA no prazo de 30 (trinta) dias indicando 

os pontos de correção necessários para sua aprovação, quando for o caso; 

d) Auxiliar na revisão contínua das regras de operação e rotinas estabelecidas nos Procedimentos 

Operacionais Padrão - POPs, ao longo de todo o período da CONCESSÃO; 

e) Acompanhar o trabalho desenvolvido pela CONCESSIONÁRIA na elaboração e especificação dos 

projetos complementares e suplementares necessários à implantação das UNIDADES DE ENSINO, garantindo 

o cumprimento de todos os requerimentos elencados no EDITAL e seus ANEXOS; 

f) Orientar e prestar informações e esclarecimentos que venham a ser necessários para operação; 

g) Apontar suporte administrativo da CONCESSIONÁRIA para casos de urgência; 

h) Permitir à CONCESSIONÁRIA o acesso a todas as áreas, instalações e equipamentos necessários ao 

cumprimento das suas obrigações; 

i) Manter a CONCESSIONÁRIA informada acerca da programação dos serviços que ficaram a cargo do PODER 

CONCEDENTE (notadamente os serviços pedagógicos) e eventuais alterações; 

j) Exercer a fiscalização dos SERVIÇOS por representantes especialmente designados; 

k) Comunicar por escrito qualquer falta ou deficiência, ou não conformidades na execução dos SERVIÇOS, 

assim que identificados, para imediata correção pela CONCESSIONÁRIA; 

l) Ter acesso a qualquer dia e hora às dependências usadas pela CONCESSIONÁRIA para fiscalização rotineira 

dos SERVIÇOS, da higienização e das normas referentes à segurança do trabalho; 

m) Acompanhar e avaliar a execução dos SERVIÇOS, propondo melhorias e correções quando aplicável; 

n) Indicar a substituição de empregado que estiver trabalhando em desacordo com as regras estipuladas 

para o cargo e função ou não estiverem cumprindo as regras gerais de conduta das UNIDADES DE ENSINO; 

o) Abrir ocorrência para solicitação de reparo ou reposição de infraestrutura, equipamentos ou qualquer 
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solicitação/reclamação de serviços através do sistema de Help Desk, com o objetivo de registrar toda e qualquer 

solicitação; 

p) Realizar reclamações/solicitações e registro de ocorrências de segurança através do sistema de Help 

Desk, com o objetivo de registrar toda e qualquer solicitação; 

q) Acompanhar as ocorrências registradas junto ao Help Desk; 

r) Se responsabilizar exclusivamente pelo acompanhamento e controle da conduta dos alunos nas UNIDADES 

DE ENSINO. 

 

1.6. Escopo de Serviços 
1.6.1. Serviços Administrativos 

Caberá à CONCESSIONÁRIA a execução das seguintes categorias de serviços administrativos, que serão detalhadas 

em seguida: 

1. Serviços Gerais; 

2. Help Desk; 

1.6.2. Serviços gerais 
Compete à CONCESSIONÁRIA desempenhar os serviços gerais abaixo referidos, em conformidade com o 

Procedimento Operacional Padrão – POP correspondente, que deverá ser previamente definido e submetido à 

homologação por parte do PODER CONCEDENTE: 

• Serviços de suporte geral à operação não-pedagógica – Tarefas relacionadas aos serviços 

administrativos e de zeladoria pertinentes ao dia-a-dia das UNIDADES DE ENSINO e ao ESCOPO da CONCESSÃO; 

• Controle patrimonial – Tarefa de controle de entrada e saída de bens e geração de relatórios; 

• Atividades correlatas e inerentes à boa execução dos SERVIÇOS. 

a) Com relação aos serviços de suporte geral à operação, compete à CONCESSIONÁRIA: 

i. Desenvolver atividades na área administrativa de suporte às atividades das UNIDADES DE ENSINO; 

ii. Atuar como responsável pela proteção e manutenção do patrimônio das UNIDADES DE ENSINO, nos 

diversos ambientes; 

iii. Zelar pela higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos, espaços e instrumentos 

utilizados sob sua responsabilidade; 

iv. Responder por demandas pontuais e gerenciar as ocorrências do dia-a-dia; 

v. Participar de programa de treinamento, quando convocada; 

vi. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 

informática (possuir capacitação em Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) básica, pelo menos); 
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vii. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 

viii. Manter os vestiários de uso dos funcionários de suporte sempre limpos e organizados; 

ix. Sempre que necessário, abastecer as UNIDADES DE ENSINO dos seguintes insumos: dispensadores, 

sabonetes sólidos, sabonetes líquidos, papel higiênico, papel toalha, sacos de lixo, desodorizantes dos 

sanitários e demais produtos que se fizerem necessários; 

x. Demais atividades correlatas. 

b) Com relação ao controle patrimonial da CONCESSÃO, compete à CONCESSIONÁRIA as seguintes 

atividades: 

i. Incorporação de Bens; 

ii. Gerenciamento de Bens; 

iii. Realização de Levantamento Físico/Inventário patrimonial cíclico e geral; 

iv. Realizar/atualizar o inventário patrimonial semestralmente; 

v. Cadastrar as informações dos bens em um banco de dados informatizado; 

vi. Colocar placa de identificação e registro em todos os bens das UNIDADES DE ENSINO; 

vii. Zelar para que o cadastro dos bens contenha as seguintes informações mínimas: 

• Código de Patrimônio (metodologia do código a ser definida em conjunto pela CONCESSIONÁRIA e PODER 

CONCEDENTE); 

• Descrição do Item; 

• Proprietário (PODER CONCEDENTE/CONCESSIONÁRIA); 

• Setor Responsável; 

• Localização do Ativo (quando aplicável); 

• Estado de conservação: 

a. Bom – nunca utilizado ou sem nenhum tipo de desgaste; 

b. Regular –em perfeitas condições de uso; 

c. Avariado – condições precárias de uso ou inabilitado para uso. 

• Valor da Compra; 

• Data de aquisição; 

• Número da Nota Fiscal; 

• Valor residual. 

i. Registrar todas as saídas de bens por meio do “Formulário de Controle de Saída”, que deverá conter 

informações mínimas como: código, unidade responsável, data de saída, destino, data de retorno, justificativa 
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da saída, estado de conservação e assinatura do responsável; 

ii. Registrar todos os bens retornados por meio do “Formulário de Controle de Entrada” com as mesmas 

informações mínimas citadas anteriormente; 

iii. Cadastrar os bens novos, recém adquiridos, no sistema informatizado e receber placa de patrimônio; 

iv. A movimentação dos bens entre as UNIDADES DE ENSINO deverá ser acompanhada e registrada pela 

CONCESSIONÁRIA; 

v. Atividades correlatas. 

c) Atividades correlatas e inerentes à boa execução dos SERVIÇOS: 

i. Coordenar e monitorar o bom desempenho dos serviços; 

ii. Manter suporte local aos usuários; 

iii. Outras atividades inerentes à CONCESSÃO. 

 

Durante os dias letivos, os serviços gerais devem funcionar das 8h às 17h. 

Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação aos serviços gerais: 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Responsabilizar-se por todas as entradas e saídas dos bens das UNIDADES DE ENSINO; 

b) A CONCESSIONÁRIA será responsável por qualquer divergência de inventário existente entre o estoque 

físico real e o inserido nos sistemas de gestão de inventário; 

c) Manter seu pessoal, em dimensionamento adequado, durante o horário padrão de funcionamento de cada 

UNIDADE DE ENSINO e acordar com PODER CONCEDENTE a alocação do pessoal nos demais regimes de operação 

(fora do horário padrão). 

d) Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE com relação aos serviços gerais: 

 

O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Orientar a CONCESSIONÁRIA para execução dos serviços no almoxarifado; 

b) Avaliar, aprovar e monitorar a política de estoques definida para as UNIDADES DE ENSINO. 

 

1.6.3. Help Desk – Gestão de Chamados 
Compete à CONCESSIONÁRIA desempenhar o serviço de Help Desk, caracterizado pelo atendimento e suporte ao 

público interno das UNIDADES DE ENSINO, por meio de uma central de atendimento de chamados. 



 

16 
 

Durante os dias letivos, o serviço de Help Desk deve funcionar das 8h às 17h.  

Por meio do serviço de Help Desk, o USUÁRIO deverá poder realizar: 

a) Solicitações diversas de serviços: manutenção e reparos, reposição de equipamentos, eventos de 

segurança, registros de mau funcionamento de equipamentos, modificações e melhorias, limpeza de ambientes, 

outras solicitações; 

b) Reclamações de serviços; 

c) Solicitação de informações. 

 

As condições gerais para a execução do serviço de Help Desk são as seguintes: 

• Operação do serviço por meio de sistema de gestão capaz de receber, registrar, evoluir e fechar os 

chamados, bem como monitorar os chamados de falhas, incidentes, não conformidades, solicitações de serviço 

e solicitações escolares adicionais – segundo definições prévias e Procedimentos Operacionais Padrão - POPs, 

operando via disponibilização de uma Unidade de Resposta Audível - URA – e website como forma de facilitar 

o atendimento e operações; 

• Possibilidade de operação do sistema remotamente, desde que seja garantido aos USUÁRIOS o 

provimento de um número cuja ligação seja gratuita (0800 ou um ramal direto); 

• Disponibilização de Postos de Atendimento – PAs, em número suficiente para atendimento da 

demanda de chamados da CONCESSÃO. 

• Integração, sempre que tecnicamente possível, do sistema de gestão de chamados das UNIDADES DE 

ENSINO aos demais sistemas componentes dos serviços prestados nas UNIDADES DE ENSINO. 

• Gerenciamento de prazos para resolução dos chamados. 

 

O software para o sistema de gestão de chamados deverá: 

a) Abrir chamados, devolvendo automaticamente, via e-mail, ao usuário solicitante, um recibo de 

comprovação da abertura do chamado; 

b) Realizar consultas e relatórios gerenciais e estatísticos de todos os chamados, consultas e relatórios - 

por unidade - dos equipamentos/serviços cadastrados; 

c) Divulgar um catálogo com todas as funções disponibilizados pela central de serviços; 

d) O acesso ao sistema se dará por usuários e senhas que terão permissões diferenciadas; 

e) O sistema deverá registrar os dados dos equipamentos/serviços cadastrados; 

f) O sistema deverá registrar os softwares instalados, os periféricos e os acessórios que acompanham os 
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dispositivos, sempre que aplicável; 

g) O sistema deverá registrar os dados sobre os chamados técnicos; 

h) Disponibilizar e manter um histórico das alterações das informações relevantes, permitindo o registro 

de todos os incidentes e atividades usadas na resolução; 

i) A solução deve permitir o tratamento dos chamados e a associação de níveis de prioridade, por meio da 

urgência e do impacto, conforme os níveis de criticidade; 

j) Os prazos para solução de todas as ocorrências relacionadas aos serviços sob escopo da CONCESSÃO deverão 

ser definidos de acordo com a figura abaixo: 

 

 Complexidade 
Nível 1 

Complexidade 
Nível 2 

Complexidade 
Nível 3 

Alta Criticidade 

Atendimento 
imediato 

Atendimento 
imediato 

Atendimento 
imediato 

Reparo em 02 
horas 

Reparo em 04 
horas 

Reparo em 08 
horas 

Média Criticidade 

Atendimento em 
02 horas 

Atendimento em 
02 horas 

Atendimento em 
02 horas 

Reparo em 04 
horas 

Reparo em 08 
horas 

Reparo em 16 
horas 

Baixa Criticidade 

Atendimento em 
08 horas 

Atendimento em 
08 horas 

Atendimento em 
08 horas 

Reparo em 04 
horas 

Reparo em 08 
horas 

Reparo em 32 
horas 

 

i. Para os serviços de Manutenção e Conservação Predial e de Ativos a tabela específica se encontra no item 3.6.1; 

ii. As tabelas deverão ser apresentadas e aprovadas pelo PODER CONCEDENTE antes do início da 

operação. 

k) O software deverá possuir ainda, as seguintes funcionalidades: 

• Disponibilizar monitoramento de todos os atendimentos abertos e, caso os mesmos estejam fora do 

prazo do Acordo de Nível de Serviço (ANS), deve gerar alarmes; 

• Controle de horas válidas; 

• Definições dos níveis de criticidade; 

• Gerenciamento de tempo de resposta e solução baseado nas definições de prioridades; 

• Controle de dependências para o andamento do chamado; 

• Consultas personalizadas; 

• Relatórios gerenciais. 
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l) O PODER CONCEDENTE deverá ter acesso aos sistemas de controle de chamados, via portal web, ou 

outra solução via internet, para o acompanhamento das providências em andamento e do tempo decorrido 

desde sua abertura; 

m) A CONCESSIONÁRIA deverá vincular um único número de registro ao atendimento de apenas uma 

solicitação, que será automaticamente gerado pela ferramenta disponibilizada e deverá ser associado 

número de série ou patrimônio, quando aplicável, e os horários de atendimento devem refletir o tempo real 

gasto naquele atendimento; 

n) A CONCESSIONÁRIA, ao término do chamado, deverá registrar no sistema e disponibilizar ao usuário 

local um relatório eletrônico ou impresso de assistência técnica; 

o) A CONCESSIONÁRIA deverá providenciar para que um chamado técnico não seja fechado sem anuência 

do solicitante ou sem que o problema tenha sido solucionado. 

1.6.3.1. Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA em 
relação ao Help Desk: 

A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Desenvolver, instalar, operar, manter e fazer a gestão do sistema de Help Desk e do Sistema de Gestão 

de Chamados, que deverá oferecer atendimento via telefone e via website; 

b) Manter o histórico de registro dos chamados desde a abertura até o fechamento do chamado, com a 

descrição das atividades desenvolvidas durante o processo; 

c) Criar, revisar e operar padrões de atendimento para os chamados mais frequentes; 

d) Prestar os serviços de maneira cortês; 

e) Propor um plano alternativo para o sistema de Help Desk caso haja alguma falha no sistema; 

f) Fechar os chamados apenas após a confirmação do solicitante que abriu o chamado, no sentido de que 

foi dada a resposta cabível à ocorrência, por meio de contato telefônico ou via website; 

g) Gerenciar e manter registro dos prazos para resolução completa dos chamados; 

h) Manter posição de atendimento com seu pessoal durante o horário padrão de funcionamento de cada 

UNIDADE DE ENSINO; 

i) Informar imediatamente o PODER CONCEDENTE sobre qualquer chamado aberto no Help Desk 

referente a serviços/equipamentos sob a responsabilidade do PODER CONCEDENTE. 

1.6.3.2. Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE em 
relação ao Help Desk: 

O PODER CONCEDENTE deverá: 

a)  Indicar os profissionais das UNIDADES DE ENSINO com permissão e o respectivo nível de permissão 
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para a utilização plena do sistema de Help Desk, até 2 (dois) meses antes do início da operação da unidade. 

1.6.4. Vigilância 
A execução dos serviços de vigilância envolve a prestação dos seguintes serviços relacionados: 

i. Proteção patrimonial; 

ii. Controle, operação e fiscalização das portarias (controle do acesso de pessoas e alunos); 

iii. Monitoramento e gerenciamento de imagens de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). 

 

Em relação ao serviço de Controle de Acesso e Vigilância, cabe à CONCESSIONÁRIA: 

a) Comunicar imediatamente ao COMITÊ DE OCORRÊNCIAS qualquer anormalidade verificada, inclusive 

de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias, de acordo com 

o Procedimento Operacional Padrão; 

b) Comunicar ao COMITÊ DE OCORRÊNCIAS e à Guarda Municipal todo acontecimento entendido como 

irregular e que atente contra seu patrimônio ou contra as pessoas no ambiente das UNIDADES DE ENSINO; 

c) Registrar e controlar diariamente as ocorrências das UNIDADES DE ENSINO; 

d) Manter afixado, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de 

Bombeiros, CEMIG, COPASA, do Conselho Tutelar, dos prepostos do COMITÊ TÁTICO e outros de interesse; 

e) Observada a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações da UNIDADE DE ENSINO, o 

funcionário deverá comunicar aos órgãos de segurança pública e ao PODER CONCEDENTE; 

f) Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e identificadas; 

g) Fiscalizar a entrada e saída de materiais, nas diversas portarias, mediante conferência física e 

documental, ou de controles próprios do PODER CONCEDENTE; 

h) Realizar o monitoramento das imagens de CFTV sempre que possível durante seu turno de trabalho; 

i) Colaborar com as Polícias Civil, Militar e Municipal nas ocorrências de ordem policial dentro das 

UNIDADES DE ENSINO facilitando, no possível, a sua atuação; 

j) Observadas atividades comerciais junto à UNIDADE DE ENSINO e imediações, que impliquem ou 

ofereçam risco à segurança dos serviços e das instalações, o funcionário deverá informar o PODER 

CONCEDENTE para que este tome as providências necessárias; 

k) Executar a(s) ronda(s) diária(s) dentro das UNIDADES DE ENSINO, de acordo com o Procedimento 

Operacional Padrão previamente definido, verificando todas as instalações, adotando os cuidados e 

providências necessários para o perfeito desempenho das funções e manutenção da ordem; 

l) Repassar para o(s) profissional(is) que está(ão) assumindo o posto, quando da troca, todas as 

orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações; 
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m) Restringir suas ações aos limites das instalações da UNIDADE DE ENSINO e do escopo da CONCESSÃO; 

n) Controlar a entrada e a saída de veículos, empregados e visitantes, durante o funcionamento das 

UNIDADES DE ENSINO de acordo com o que venha a ser estabelecido pelo PODER CONCEDENTE; 

o) Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estes estejam 

devida e previamente autorizados pelo PODER CONCEDENTE; 

p) Fiscalizar e orientar o trânsito interno de empregados, visitantes ou pessoas, bem como dos 

estacionamentos de veículos, anotando eventuais irregularidades e comunicando ao COMITÊ DE 

OCORRÊNCIAS; 

q) Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à manutenção das condições 

de segurança; 

r) Manter seu pessoal no posto, não devendo se afastar de seus afazeres; 

s) Comunicar ao COMITÊ DE OCORRÊNCIAS a presença de aglomerações de pessoas junto à UNIDADE DE 

ENSINO, bem como toda e qualquer situação que potencial ou efetivamente traga risco à segurança da 

UNIDADE DE ENSINO. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá ainda implantar e operar Circuito Fechado de Televisão (CFTV), correspondente 

a um sistema de captação, transmissão e exibição de imagens que deverá ser composto, no mínimo, por 

câmeras, monitores, equipamentos eletrônicos e outros dispositivos técnicos que permitam a visualização 

de eventos do local monitorado. O CFTV tem por objetivo contribuir para a segurança do ambiente das 

UNIDADES DE ENSINO, com enfoque na proteção patrimonial e pessoal, de funcionários, alunos e visitantes, 

por meio do monitoramento por vídeo (circuito interno de TV) de locais estratégicos, externos ao ambiente 

de ensino, da identificação de atitudes suspeitas ou delituosas e do monitoramento do acesso físico às 

diversas instalações dos prédios. 

Na hipótese de o PODER CONCEDENTE optar por conectar e integrar esse circuito interno de TV à sua 

Central de Monitoramento (Central de Monitoramento da Prefeitura de Nova Lima), ou seja, estabelecer um 

link para tráfego dos dados gerados no circuito das UNIDADES até a sua Central, essa ligação ocorrerá às 

custas do próprio PODER CONCEDENTE. 

 

A operação do sistema de circuito fechado de televisão CFTV deverá funcionar da seguinte maneira: 

a) As atividades de monitoramento e gerenciamento de imagens do Circuito Fechado de Televisão (CFTV) 

serão realizadas dentro de cada UNIDADE DE ENSINO, devidamente preparada e equipada para esta 
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finalidade com monitores alocados aos profissionais lotados nos serviços de proteção patrimonial; 

b) É formado por equipamentos e software para a realização do monitoramento de pessoas e ambientes 

nas instalações das UNIDADES DE ENSINO; 

c) Tem por função gerenciar e monitorar a movimentação de pessoas em pontos estratégicos dos prédios; 

d) Será destinado ao uso em regime contínuo, durante 24 horas por dia, nos 365 dias do ano, devendo 

ser adequado a esta finalidade; 

e) Deverá possuir o registro de ocorrências, permitindo a visualização e geração de relatórios periódicos 

(exemplo: turno, dia, mês, etc.); 

f) Deverá possuir armazenamento das imagens pelo período mínimo de 30 (trinta) dias, com resolução 

mínima Full HD (1080p), CODEC H.264 e 20 fps por câmera; 

g) O monitoramento fora do horário de funcionamento das UNIDADES DE ENSINO poderá ser realizado 

remotamente em central de monitoramento, não sendo obrigatória a permanência de um funcionário dentro 

da unidade neste período. 

h) As câmeras deverão ser do Tipo IP com no mínimo 2 Streams, sendo 1 para gravação e outro para 

visualização; 

i) As câmeras deverão ter a tecnologia day/night com a capacidade de gravação e visualização em cores 

em modo de baixa luminosidade. 

 

Para o monitoramento remoto, descrito no item “g” acima, existe a possibilidade de se instalar nas 

UNIDADES DE ENSINO um sistema de vigilância eletrônica, composto por sensores e uma central de alarme 

com as seguintes especificações sugeridas: 

 

Central de Alarme: 

a) Teclado numérico com Travamento em caso de Violação de Código (CS); 

b) Permitir monitoramento de zonas com ou sem fio; 

c) Ter capacidade de registro de 250 eventos em tempo real; 

d) Monitor de linha telefônica incorporado; 

e) Registro de data e hora para usuários; 

f) Saídas e janela de tempo de arme e desarme automático; 

g) Registro de tempo de arme e desarme automático; 

h) Código individual do instalador para facilitar manutenções e reprogramações futuras; 
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i) Monitor Integrado de Falhas na Linha Telefônica Sensor; 

j) Contato de alarme formação dispositivo anti-violação; 

k) Análise de sinais digitais; 

l) Mecanismo de imunidade a animais domésticos de até 25 kg; 

m) Ter tecnologia Quad de Imagem Linear; 

n) Eletrônica baseada em ASIC avançado; 

o) Nova Lima de pulso variável ajustável; 

p) Ajuste de sensibilidade do infravermelho passivo (PIR). 

 

Em relação à manutenção específica dos equipamentos de CFTV deverá ser observado: 

a) A manutenção preventiva deve ser efetuada, periodicamente, por meio de inspeções sistemáticas, 

detecção e implementação de medidas necessárias para evitar falhas; 

b) A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar os roteiros de inspeção (checklist), e para tanto deverá se basear 

nos manuais dos fabricantes e nas melhores práticas relativas aos equipamentos. O conteúdo dos checklist 

e a periodicidade da manutenção preventiva deverão ser submetidos, antes do início das atividades de 

manutenção preventiva, à discussão e aprovação do PODER CONCEDENTE, conforme citado no ANEXO [•] – 

Sistema de Mensuração de Desempenho; 

c) Nos casos de reparo em que houver a necessidade de retirada de equipamento, ele deverá ser 

substituído imediatamente por um sobressalente idêntico caso o tempo de reparo ultrapasse 04 (quatro) 

horas. 

 

Toda a tecnologia de vídeo monitoramento a ser utilizada deverá ser composta por câmeras de 

monitoramento em cores, servidores de gerenciamento e armazenamento de imagens e estações/monitores 

de monitoramento. 

O sistema de CFTV deverá ser suportado por nobreak a fim de que eventuais falhas na alimentação de 

energia elétrica pela CONCESSIONÁRIA não impactem a gravação dos vídeos. 

 

Normas e legislação aplicáveis: 

A execução dos serviços para instalação elétrica e eletrônica deverá atender às normas técnicas vigentes 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, especialmente a “NBR- 5410 – Instalações Elétricas de 

Baixa Tensão” ou outras normas similares. 
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Todos os equipamentos empregados na execução do Contrato devem estar em conformidade com as 

prescrições do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO ou com 

outras normas similares. 

Todas as câmeras, microcâmeras e equipamentos de gravação deverão possuir, no mínimo, a Certificação 

CE (Conformité Européene) ou a Certificação UL (Underwriters Laboratories) e serem compatíveis também 

com o padrão ONVIF. 

Os porteiros e vigilantes patrimoniais, quando não estiverem em atividades de ronda presencial, deverão 

atentar-se a: 

a) Imagens captadas e transmitidas pelas câmeras aos monitores, de maneira a detectar possíveis 

modificações na área protegida e tomar as providências cabíveis previamente especificadas, podendo, caso 

necessário, acionar a Polícia Militar ou Guarda Municipal, de acordo com o Procedimento Operacional Padrão 

(POP) previamente definido; 

b) Observada a movimentação de indivíduos suspeitos nas áreas monitoradas, adotar medidas de 

segurança conforme orientação recebida da administração da UNIDADE DE ENSINO; 

c) Efetuar rondas virtuais; 

d) Efetuar todos os procedimentos cabíveis quando detectar uma ocorrência, identificando o local de 

origem e tomando as providências necessárias; 

e) Garantir o efetivo repasse de todas as orientações recebidas e vigentes, bem como eventual anomalia 

observada ou ocorrências em andamento nas instalações, entre os profissionais que assumirão o posto, 

quando houver troca de turno; 

f) Os postos de trabalho deverão estar preenchidos durante o horário padrão de funcionamento das 

UNIDADES DE ENSINO de acordo com o quadro de horários descritos no tópico anterior. 

1.6.4.1. Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA em 
relação à Vigilância: 

Compete à CONCESSIONÁRIA: 

a) Manter disponível número suficiente de profissionais de segurança, de modo a desempenhar 

corretamente as funções de proteção patrimonial e monitoramento de CFTV, realizando os serviços 

conforme estipulado pelo PODER CONCEDENTE; 

b) Providenciar treinamento adequado para os profissionais de segurança; 

c) Manter disponíveis/em funcionamento todo o equipamento de CFTV; 

d) Responsabilizar-se por possíveis perdas e furtos de materiais ocorridos sob seu escopo de atividades; 

e) Atentar para os requisitos de urbanidade e bom relacionamento com os USUÁRIOS; 
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f) Conhecer as políticas e planos de segurança das UNIDADES DE ENSINO e cumprir suas atribuições 

respectivas; 

g) Propiciar ao seu pessoal encarregado da segurança as condições necessárias para o perfeito 

desenvolvimento dos serviços, devendo: 

i. fornecer-lhes equipamentos e materiais, tais como equipamentos de intercomunicação, lanternas e 

pilhas, e livros numerados tipograficamente, para registro de ocorrências no caso de registro em meio físico; 

ii. colaborar com as autoridades policiais nas ocorrências de ordem policial, facilitando, no que for 

possível, a sua atuação; 

iii. Realizar o treinamento adequado de seu pessoal encarregado da segurança, bem como de operação 

do sistema de CFTV, garantindo assim a adequada operação das instalações; 

iv. Observar a proibição de alocação de empregados que trabalhem nas UNIDADES DE ENSINO para o 

atendimento ou a execução de serviços a outros clientes, com o objetivo de não se criar passivos trabalhistas, 

doenças ocupacionais ou redução da segurança. A inobservância desta regra será considerada falta grave, e 

permitirá ao PODER CONCEDENTE aplicar as sanções contratuais cabíveis; 

v. Horário de funcionamento: 

 

o Vigilância Patrimonial: 24 horas por dia 7 dias por semana; 

o Monitoramento de CFTV: 24 horas por dia 7 dias por semana. 

 

1.6.4.2. Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE em 
relação à vigilância: 

O PODER CONCEDENTE deverá obedecer às obrigações supracitadas neste ANEXO e CONTRATO. 

Normas, padrões e regulamentos 

• Porteiro e Vigia Patrimonial: Não se confundem as funções desempenhadas pelos profissionais 

alocados no desempenho dos serviços apresentados neste item 1.6.4.1 com “Vigilante”. Vigilante é o 

profissional capacitado pelos cursos de formação nos temos da Lei Federal nº 7102/83 alterada pelas Leis 

Federais nº 8.863/94 e 9.017/95, pela Medida Provisória nº 2.184/01 e pela Lei Federal nº 11.718/08; e 

Portaria DG/DPF nº 387/2006 alterada pelas Portarias DG/DPF nº 515/2007, DG/DPF no 358/09, DG/DPF no 

408/09 e DG/DPF no 781/10; devidamente registrado no Ministério do Trabalho e empregado em empresas 

de segurança. Assim sendo, a contratação de serviços que envolvam “Porteiro” e/ou “Vigia Patrimonial”, 

tratada neste edital, não requer as exigências legais afetas às empresas de Segurança/ Vigilância. 

• Normas de segurança do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Polícia Militar de 
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Minas Gerais (PMMG). 

• Demais normas relacionadas aplicáveis à UNIDADES DE ENSINO. 

1.6.5. Infraestrutura de Rede de Dados Local 
Compete à CONCESSIONÁRIA a execução de serviços de tecnologia relacionados à infraestrutura de rede 

de dados local cabeada e wireless, para todas as UNIDADES DE ENSINO, incluindo as seguintes atividades: 

a) Provimento de projetos e instalação de infraestrutura de rede de dados local, composta pelos pontos 

de rede cabeados, Access points, switches, e demais equipamentos acessórios ao provimento de uma 

estrutura de rede local. 

b) Prestação de assistência técnica à infraestrutura de rede de dados local 

 

 A concepção da solução de rede e telecomunicação deverá ser capaz de: 

a) Suportar a operação dos equipamentos de tecnologia do PODER CONCEDENTE, notadamente 

microcomputadores, servidores, equipamentos de reprografia e impressão e demais dispositivos de 

informática; 

b) Suportar a operação dos elementos de tecnologia da CONCESSÃO, notadamente o sistema de CFTV; 

c) Prover acesso da rede local à internet e à Rede Municipal de Informática - RMI; 

d) Suportar a informatização das atividades desenvolvidas nas UNIDADES DE ENSINO que necessitem 

desse recurso; 

e) Prover uma solução flexível capaz de absorver as variações da demanda ao longo do tempo por meio 

do uso de equipamentos escaláveis. 

 

As redes cabeadas fazem parte do escopo da CONCESSÃO e deverão atender, no mínimo, as seguintes 

condições/especificações: 

• Cabeamento 100% UTP CAT 6; 

• Todos os pavimentos deverão possuir uma sala ou gabinete de TI preparados para abrigar os 

equipamentos de infraestrutura de rede (switches e patch panels) e equipamentos correlatos, como os no-

breaks. Todos os equipamentos das salas de TI deverão estar suportados por no-breaks com autonomia 

mínima de 20 minutos a 70% da carga total suportada; 

• Os switches deverão estar dimensionados para receber as conexões provenientes de todos os pontos 

lógicos da UNIDADE DE ENSINO e ainda se conectar aos links de comunicação com a RMI – Rede Municipal 

de Informática, e demais links de interesse da CONCESSIONÁRIA; 

• Funcionalidades mínimas de segurança suportados nos equipamentos da infraestrutura de rede; 
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• Todos os switches de acesso deverão possuir as funcionalidades de PoE, QoS, VLAN, VRF, gerenciáveis, 

empilháveis, com no mínimo quatro portas para conexões de fibra óptica. 

 

As redes wireless fazem parte do escopo da CONCESSÃO e deverão atender, no mínimo, as seguintes 

condições/especificações: 

• Essa estrutura terá função complementar a rede cabeada para suprir o acesso à rede local para 

notebooks e outros equipamentos de computação móvel, de usuários internos ou visitantes; 

• O acesso através da rede wireless deverá ser disponibilizado em todas as áreas cobertas das edificações 

das UNIDADES DE ENSINO e em todos os seus pavimentos; 

• Deve-se garantir uma cobertura integral dessas áreas com intensidade mínima de sinal de 80% em 

qualquer ponto. 

• Os APs (Access Points) deverão ser implementados nos padrões IEEE 802.11a/b/g/n. 

 

1.6.5.1. Obrigações e Responsabilidade da CONCESSIONÁRIA com 
relação à rede de dados local: 

A CONCESSIONÁRIA obrigar-se-á: 

a) Garantir a disponibilidade e qualidade da rede local para suportar a atividade pedagógica e a 

conectividade ao ambiente externo provido pela Prefeitura de Nova Lima. Custear, às suas expensas, 

quaisquer serviços de comunicação de dados adicionais, de necessidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA. 

b) Responsabilizar-se pela execução e construção ou adequação da rede interna, dutos, tubulações, caixas 

internas, tomadas, cabos e fios, fornecimento de áreas e preparação das mesmas, para a instalação dos 

equipamentos constantes da solução; 

c) Instalar nas UNIDADES DE ENSINO o(s) cabo(s) de entrada da rede externa até o ponto de conexão, 

sem ônus; 

d) Manter a rede de dados interna disponível, registrando todos os seus períodos de indisponibilidade 

através do Sistema de Registro de Chamados; 

e) Atender aos chamados para manutenção a partir do registro do pedido do PODER CONCEDENTE, nos 

prazos máximos especificados neste caderno; 

f) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, praticada por seus técnicos 

durante a execução dos serviços, ainda que nas dependências do PODER CONCEDENTE; 

g) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

bem, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação 
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da ANATEL; 

h) Executar os SERVIÇOS dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às 

recomendações exigidas pela boa técnica, normas e legislação, comunicando ao PODER CONCEDENTE, por 

escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, prestando os esclarecimentos necessários; 

i) Realizar manutenção nos equipamentos cuja obrigação pelo fornecimento é da CONCESSIONÁRIA 

(CFTV, Notebooks Educacionais e Smart tv) que forem instalados nas dependências das UNIDADES DE 

ENSINO, sem ônus para a mesma, nos casos em que a ocorrência do problema técnico não tenha sido 

motivada por uso indevido por parte do PODER CONCEDENTE; 

j) Garantir um estoque de equipamentos no local suficiente para o caso de possíveis substituições de 

equipamentos defeituosos, conforme definição prévia conjunta entre as PARTES. 

1.6.5.2. Obrigações e Responsabilidade do PODER CONCEDENTE com 
relação à rede de dados local: 
O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Prover as conexões e os serviços de dados necessários à operação das UNIDADES DE ENSINO, bem 

como todos os equipamentos e serviços de tecnologia. 

b) Prover equipe técnica para instrução e fornecimento das informações e documentos necessários à 

condução dos trabalhos por parte da CONCESSIONÁRIA, durante todas as etapas da implantação e 

durante a operação dos serviços; 

c) Configurar e gerenciar os equipamentos e o ambiente de rede local, comunicando sempre à 

CONCESSIONÁRIA as alterações realizadas; 

d) restar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados 

da CONCESSIONÁRIA, assegurando-se da boa execução e do bom desempenho dos serviços, controlando 

a execução do serviço e documentando a ocorrência de problemas, notificando a CONCESSIONÁRIA 

devidamente quando da ocorrência dos mesmos; 

e) Zelar pela adequada execução do contrato, em especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da 

execução dos serviços, à exigência de condições estabelecidas nas especificações e à aplicação de 

sanções. 

 

Normas e legislação aplicável 

 

• NBR 14565 – Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações 

para rede interna estruturada; 
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• ANSI/EIA/TIA TR-42.7.1 – Cooper Cabling System Workgroup – Category 6 – draft 10; 

• ANSI/EIA/TIA-568B – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard; 

 

1.6.5.3. Renovação 
A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar a renovação dos ativos da infraestrutura de rede de dados e voz a 

cada 05 anos e substituir por equipamentos de primeira linha e tecnologicamente atualizados, 

considerando a compatibilidade e interoperabilidade dos equipamentos e a performance necessária para 

os diferentes tipos de soluções utilizadas nas UNIDADES DE ENSINO. O PODER CONCEDENTE deverá ser 

informado previamente à renovação e validar as especificações dos equipamentos dos ativos de rede. 

1.6.5.4. Substituição 
A CONCESSIONÁRIA deverá possuir estoque mínimo de contingência para garantir as seguintes 

necessidades. 

• Substituição em caso de quebra ou parada não programada em até 12 horas a contar da abertura do 

chamado na central de atendimento; 

• Para os casos de manutenções preventivas, esta só poderá iniciar após a liberação de equipamento 

compatível para continuidade dos trabalhos; 

• Roubos ou furtos de equipamentos; 

• Substituição por problemas de mau funcionamento (falhas recorrentes) e com baixo desempenho; 

• O PODER CONCEDENTE poderá solicitar motivadamente a substituição de qualquer equipamento 

instalado; 

1.6.5.5. Manutenção e suporte técnico 
A CONCESSIONÁRIA deverá executar serviços de manutenção e de suporte técnico em todos os 

equipamentos de rede fornecidos nas UNIDADES DE ENSINO. 

1.6.5.6. Equipamentos de Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs)  
Fornecimento de equipamentos de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e periféricos (Smart 

Tv, gabinete de recarga para Notebooks, Computadores e Notebooks educacionais) para as UNIDADES 

DE ENSINO. 

1.6.5.7. Descrição geral da solução 
A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer todos os equipamentos de Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) e periféricos necessários ao funcionamento da unidade conforme descrito no ANEXO 

[•] - Especificações Mínimas de Mobiliários, bem como os demais elementos componentes e, ainda, 

prover os serviços de instalação, configuração, integração e operação, por intermédio do Help Desk, sob 
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sua responsabilidade descritos neste ANEXO. Estes equipamentos deverão apresentar desempenho e 

confiabilidade compatíveis com as aplicações previstas para cada tipo de equipamento, de forma a 

possibilitar o desempenho esperado. 

1.6.5.8. Renovação 
A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar a renovação (reinvestimento) dos ativos de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) e periféricos, a cada 5 anos, e substituir por equipamentos novos de 

primeira linha e tecnologicamente atualizados, em relação à plataforma e aos sistemas operacionais, 

considerando a interoperabilidade dos equipamentos e a performance necessária para os diferentes 

tipos de aplicações computacionais utilizadas nas UNIDADES DE ENSINO. O PODER CONCEDENTE deverá 

ser informado previamente à renovação e validar as especificações dos equipamentos de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs). 

1.6.5.9. Substituição 
A CONCESSIONÁRIA deverá possuir estoque mínimo de contingência para garantir as seguintes 

necessidades: 

• Substituição em caso de quebra ou parada não programada, a contar do momento de abertura do 

chamado na central de atendimento. 

• Substituição em caso de roubos ou furtos de equipamentos, no mesmo prazo estabelecido para 

substituição em caso de quebra ou parada não programada 

1.6.5.10. Manutenção e suporte técnico 
A CONCESSIONÁRIA deverá executar serviços de manutenção e de suporte técnico em todos os 

equipamentos de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) fornecidos para as UNIDADE DE 

ENSINO, por meio da atuação de Help Desk. 

1.6.5.11. Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA em 
relação à Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 
A CONCESSIONÁRIA deverá: 

• Disponibilizar na unidade todos os equipamentos, softwares, insumos e serviços necessários à 

operacionalização dos equipamentos de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs); 

• Realizar manutenção e suporte técnico em todos os equipamentos disponibilizados na unidade, 

inclusive as lousas interativas, substituindo quando for o caso, peças e componentes defeituosos; 

• Atender aos chamados de manutenção e suporte técnico; 

• Emitir relatório circunstanciado da realização dos serviços de manutenção e de suporte técnico; 

• Garantir a renovação do parque e/ou a substituição de equipamentos sempre que for verificada a 
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incompatibilidade do seu desempenho aos requerimentos operacionais; 

• Entregar ao PODER CONCEDENTE os manuais de instruções, em língua portuguesa, de cada 

equipamento disponibilizado na unidade, bem como os respectivos dispositivos de instalação; 

• Promover o treinamento de funcionários da Prefeitura de Nova Lima para a operação dos 

equipamentos, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE; 

• Ter em seu corpo técnico funcionários capacitados para a realização de manutenção e suporte técnico 

nos equipamentos instalados; 

• Possuir as ferramentas e demais insumos necessários à realização da manutenção e suporte técnico 

nas UNIDADES DE ENSINO; 

• Realizar o transporte e a reinstalação de equipamentos nas UNIDADES DE ENSINO, quando solicitado 

pelo PODER CONCEDENTE; 

• Promover a reposição imediata do equipamento, em caso de falha; 

• Disponibilizar e manter atualizados, de acordo com a periodicidade de atualizações dos fabricantes dos 

softwares, os equipamentos instalados nas UNIDADES DE ENSINO; 

• Exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do CONTRATO, independentemente da 

fiscalização exercida pelo PODER CONCEDENTE; 

• Entregar ao PODER CONCEDENTE todos os registros e informações relacionados ao histórico de 

manutenção e de outros serviços executados; 

• Realizar todos os ajustes técnicos que se façam necessários a fim de acomodar os equipamentos com 

as necessidades das UNIDADES DE ENSINO. 

• Garantir um estoque equipamentos para o caso de possíveis substituições de equipamentos 

defeituosos; 

• Prover a integração dos equipamentos como os sistemas de informação utilizados nas UNIDADES DE 

ENSINO; 

• Atender as exigências de restrição e sigilo de informações das UNIDADES DE ENSINO, utilizando para 

tal controle de acesso aos respectivos equipamentos fornecidos; 

1.6.5.12. Obrigações do PODER CONCEDENTE em relação à 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 
O PODER CONCEDENTE deverá: 

• Disponibilizar à CONCESSIONÁRIA lista atualizada com a identificação de todos os usuários que terão 

acesso aos equipamentos de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) descritos no ANEXO [•] - 
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Especificações Mínimas de Mobiliários 

• Homologar os equipamentos propostos de acordo com as diretrizes deste documento e do CONTRATO; 

• Indicar a localização e o perfil de uso de cada equipamento de Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) e periféricos solicitado para a solução; 

• Designar um preposto e uma equipe de apoio para acompanhar os serviços de instalação, configuração 

e testes dos equipamentos, esclarecendo à CONCESSIONÁRIA eventuais dúvidas que possam surgir; 

• Fiscalizar e avaliar a execução do CONTRATO, através de agente previamente designado, do que se 

dará ciência à CONCESSIONÁRIA, podendo, para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios 

gerenciais e auditar os relatórios de execução de serviços elaborados pela CONCESSIONÁRIA; 

• Comunicar à CONCESSIONÁRIA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, 

imprecisão ou desconformidade verificada nos equipamentos ou na execução dos serviços, assinando-

lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente 

previstas; 

• Solicitar motivadamente a substituição de qualquer equipamento instalado; 

• Disponibilizar, ao pessoal da CONCESSIONÁRIA credenciais para o acesso às UNIDADES DE ENSINO. 

 

1.6.6. Higiene e Limpeza 
Compete à CONCESSIONÁRIA a execução de serviços de limpeza e higienização das áreas internas e 

externas das UNIDADES DE ENSINO, durante o horário de funcionamento das UNIDADES DE ENSINO, 

incluindo a gestão de resíduos, por meio de política de segregação e coleta seletiva. 

O serviço de higiene e limpeza deverá ser realizado durante o horário padrão de funcionamento das 

UNIDADES DE ENSINO de acordo com o quadro de horários descritos no item 1.1. 

 

A critério do PODER CONCEDENTE, e sob sua responsabilidade, poderão ocorrer empréstimo para 

terceiros, dos espaços das unidades escolares, fora dos horários regulamentares de funcionamento 

normal – finais de semana - nos sábados, de 07:00 às 18:00 e no domingo de 07 às 12:00, sempre que 

julgar necessário e horários estendidos durante a semana até 22 horas, para utilização pela 

comunidade. Neste caso, a CONCESSIONARIA deverá prever mão de obra mínima para prestação dos 

serviços de apoio não pedagógicos, incluindo plantão para realização de manutenção e limpeza.  

 

A execução de Serviços de Limpeza pela CONCESSIONÁRIA abrange as seguintes atividades: 
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a) Limpeza, por meio de lavagem, higienização e desinfecção de todos os ambientes e superfícies fixas, 

de forma a promover a remoção de sujidades visíveis, tais como poeira, manchas, lodo, líquidos e 

resíduos. Os serviços serão executados em todas as instalações das UNIDADES DE ENSINO, bem como em 

superfícies, tais como: mobiliários, portas, pisos, paredes, armários, corredores, parapeitos, rodapés, 

janelas, ventiladores, luminárias em geral (inclusive externas), parte interna e externa do prédio, escadas, 

cortinas, persianas, grades, balcões, maçanetas, divisórias, quadros, camas, mesas, cadeiras, instalações 

sanitárias, extintores de incêndio, telefones, lixeiras, espelhos, dispensadores, saboneteiras (limpeza das 

faces interna e externa), papeleiras, elevadores, escadarias, circulações, vidros, vidraças, tetos, placas de 

comunicação visual, filtros e bebedouros, tapetes, e outros destacados no ANEXO [•]– Sistema de 

Mensuração do Desempenho; 

b) Utilização preferencial de hipoclorito, água sanitária, como produto de assepsia; 

c) Limpeza e polimento de metais tais como: válvulas, registros, sifões, fechaduras e etc.; 

d) Limpeza de caixa d’água; 

e) Abastecimento, sempre que necessário, de dispensadores, saboneteiras, papel higiênico e papel toalha 

de qualidade, conforme requerimentos mínimos apresentados abaixo: 

i.Papel higiênico interfolhado, branco, folha dupla; 

ii.Papel toalha interfolhado, branco, 03 dobras; 

iii.Sabonete líquido hipoalergênico de alto rendimento; 

Limpeza e desinfecção de mobiliários e móveis escolares, seguindo protocolo padronizado pelas 

UNIDADES DE ENSINO; 

f) Limpeza e desobstrução de ralos de escoamento, inclusive seu desentupimento quando necessário; 

g) Limpeza interna de bebedouros; 

h) Recolhimento e entrega de materiais perdidos para as instalações da Coordenação das UNIDADES DE 

ENSINO; 

i) Varredura e lavagem de pátios internos e externos, calçadas, entradas e saídas das UNIDADES DE 

ENSINO; 

j) Remoção de lixo das lixeiras; 

k) Segregação, acondicionamento e transporte interno dos resíduos, até o local de sua coleta; 

l) A limpeza de todos os ambientes e superfícies deverá ser realizada de acordo com os POPs da Vigilância 

Sanitária. 

 



 

33 
 

 

1.6.6.1. Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com 
relação a higiene e limpeza: 
À CONCESSIONÁRIA cabe: 

a) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança do PODER CONCEDENTE; 

b) Registrar e controlar diariamente, juntamente com o preposto do PODER CONCEDENTE, a assiduidade 

e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas; 

c) Seguir as normas técnicas das UNIDADES DE ENSINO; 

d) Todos os produtos utilizados para limpeza e desinfecção deverão estar registrados no Ministério da 

Saúde e seguir a padronização das UNIDADES DE ENSINO; 

e) Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento 

pedagógico das UNIDADES DE ENSINO; 

f) Realizar segregação, acondicionamento e transporte interno dos resíduos; 

g) Promover campanhas, capacitações e outras atividades em conjunto com o PODER CONCEDENTE para 

garantir a correta segregação dos resíduos; 

h) Promover, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, política de segregação seletiva e reciclagem de 

materiais; 

i) Equipar os abrigos finais de coleta de resíduos com recipientes adequados ao abrigo de cada resíduo 

conforme legislação específica e mantê-los em adequadas condições de uso; 

j) Realizar os trabalhos nos horários previamente definidos nos POPs. 

 

Cada unidade deverá contar com um auxiliar administrativo vinculado a concessionária em cada uma 

das escolas com a tarefa de realizar monitoramento diários da estrutura e responsável por abertura dos 

chamados. 

1.6.6.2. Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE com 
relação a higiene e limpeza: 
O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Colaborar com as ações da CONCESSIONÁRIA pertinentes à limpeza e ao gerenciamento de resíduos. 

Estimativas referenciais: 

Em relação à periodicidade, estima-se: 

b) Periodicidade nas Escolas em Tempo Integral: 
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• 02 (duas) limpezas de salas e banheiros ao dia, geralmente durante a troca entre os turnos da manhã 

e da tarde, e sempre que necessário; 

• As demais áreas devem ser limpas uma vez ao dia, e sempre que necessário 

 

1.6.7. Manutenção e Conservação 
Compete à CONCESSIONÁRIA a manutenção e a conservação das diversas instalações e equipamentos 

das UNIDADES DE ENSINO, incluindo: 

a) Manutenção, Conservação Predial e de Ativos; 

b) Jardinagem; Controle de Pragas. 

 

Para os serviços de Manutenção e Conservação não há necessidade de profissional dedicado nas 

UNIDADES DE ENSINO. Será cobrada apenas a Disponibilidade das instalações e o cumprimento das metas 

de desempenho listadas no ANEXO [•] - Sistema de Mensuração do Desempenho. 

 

1.6.7.1. Manutenção e Conservação Predial e de Ativos 
Em relação à manutenção e à prevenção de todos os sistemas e infraestrutura presentes nas UNIDADES 

DE ENSINO deverão ser considerados, dentre outros necessários à correta operação das UNIDADES DE 

ENSINO, os seguintes sistemas, os quais se encontram detalhados no EDITAL, CONTRATO e seus ANEXOS: 

i.Sistema predial 

• Alvenarias e divisórias 

• Forros e isolação termo acústica 

• Elementos de madeira: 

o Portas, batentes, janelas, ferragens, quadro branco, bancadas, prateleiras, balcões e guichês, 

mobiliário. 

• Elementos metálicos: 

o Portas, portões, janelas, batentes, ferragens, guarda corpos, corrimãos, bancadas, prateleiras, balcões 

e guichês, alambrados, redes de proteção, equipamentos esportivos, escadas e telas. 

• Componentes de coberturas com estruturas metálicas ou de madeira: 

o Telhas, rufos, calhas, condutores, cumeeira, claraboias, fechamentos e impermeabilizações. 

• Pisos internos: 

o Regularização de pisos, revestimentos, rodapés, soleiras e peitoris. 

• Pintura: 
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o Equipamentos e estruturas, forros, paredes internas e externas, pisos, esquadrias metálicas e de 

madeira. 

• Conservação complementar: 

o Pisos externos, arquibancada de concreto, transplante de árvores, fechamento para quadra esportiva 

e piscina, equipamentos recreativos, pista de atletismo, campo de futebol de grama sintética, além de 

execução de limpeza em caixas d’água, e caixas de inspeção. 

o Revestimentos de tetos e paredes. 

o Impermeabilização 

o Subsolos, baldrames, lajes, calhas, marquises e reservatórios de agua e juntas de dilatação. 

o Instalações elétricas 

o Gestão operação e manutenção de todo o sistema de energia do empreendimento, de modo a garantir 

a disponibilidade do fornecimento, a qualidade e o uso eficiente. Fazem parte deste sistema: 

o Cabine de entrada e medição 

o Cabine de transformação 

o Sistemas de proteção 

o Painéis e quadros 

o Grupo de geradores 

o Nobreaks 

o Interruptores e tomadas 

o Chaves, dispositivos de proteção e comando 

o Iluminação 

o Iluminação de emergência 

o Dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas 

• Gestão da interligação com a Concessionária Distribuidora de energia local; 

• Realização de diagnóstico energético periódico, a ser definido por acordo entre as PARTES, para 

identificar possíveis e prováveis pontos de desperdício de energia; 

• Gestão e operação do grupo de geradores, sendo que o mesmo poderá ser utilizado nas situações 

emergenciais; 

• Supervisão dos níveis de ruído estabelecidos por lei na operação dos geradores; 

• Adoção de ações para minimizar o impacto ambiental ou a implantação de soluções para adequação e 

atendimento deste quesito; 
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• Fornecimento dos insumos necessários para operação do grupo de geradores nas situações 

emergenciais; 

• Avaliação periódica dos equipamentos: 

o Painéis elétricos de média e baixa tensão 

o Disjuntores 

o Fusíveis 

o Iluminação 

o Tomadas 

o Pontos de força 

o Infraestrutura de distribuição 

 

ii.Instalações hidráulicas 

• Gestão, operação e manutenção de todo o sistema de hidráulica das UNIDADES DE ENSINO, para 

garantir a disponibilidade do fornecimento, a qualidade e o uso eficiente. 

• Realização de limpezas periódicas nos sistemas hidráulicos para garantir a qualidade da água e esgoto 

(limpeza de caixas d’água, tubulações, etc.). 

• Garantia de níveis de qualidade definidos pela legislação vigente em relação ao sistema de água, 

sistema de reuso e deságue de esgoto. 

• Monitoramento da qualidade da água, água de reuso e esgoto através da emissão de Laudos Técnicos 

periódicos. 

• Adoção de práticas e equipamentos que garantam o uso eficiente de água, bem como a busca pela sua 

redução do consumo. 

• Abrigos para gás, instalações de água fria, incêndio, esgoto e águas pluviais, além de manutenções em 

reservatórios, barriletes, bebedouros, louças e metais e também o desentupimento da rede de esgoto, 

limpeza de calhas e canaletas, sistema de captação de água e recarga de extintores. 

iii.Piscina 

• Limpeza e manutenção das piscinas, aspiração, filtração, fornecimento e aplicação dos produtos, 

deixando a água cristalina com todos os parâmetros controlados, cloro, pH, alcalinidade, com o objetivo 

de garantir a qualidade da água das piscinas destinada à prática de esportes e lazer. 

 

iv.Sistema de combate a incêndio 
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v.Marcenaria e serralheria 

vi.Vidros 

vii.Pavimentação 

viii.Circuito Fechado de Televisão – CFTV 

ix.Mobiliário 

x.Equipamentos 

xi.Outros 

 

Para efeitos de manutenção corretiva, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e apresentar para aprovação 

do PODER CONCEDENTE, antes do início da operação de cada UNIDADE DE ENSINO, uma matriz de 

priorização e nível de serviço esperado para cada tipo de sistema e manutenção corretiva necessária, 

conforme figura abaixo: 

 

Alta Criticidade 

Atendimento 
imediato 

Atendimento 
imediato 

Atendimento 
imediato 

Reparo em 02 
horas 

Reparo em 04 
horas 

Reparo em 08 
horas 

Média 
Criticidade 

Atendimento 
em 

02 horas 

Atendimento 
em 

02 horas 

Atendimento 
em 

02 horas 
Reparo em 04 

horas 
Reparo em 08 

horas 
Reparo em 16 

horas 

Baixa 
Criticidade 

Atendimento 
em 

08 horas 

Atendimento 
em 

08 horas 

Atendimento 
em 

08 horas 
Reparo em 04 

horas 
Reparo em 08 

horas 
Reparo em 32 

horas 
 

*Os prazos apresentados acima são dados de horas úteis. 

 

Entende-se por “Atendimento” o tempo decorrido entre a abertura do chamado e a chegada do técnico 

ao local da solicitação, e por “Reparo” o tempo gasto, após o atendimento, para realizar a manutenção 

para a qual foi solicitado e fechar o chamado. 

Entende-se por atendimento imediato o atendimento realizado dentro de 40 minutos da abertura do 

chamado. 

Os níveis de criticidade serão definidos, em regra geral, conforme abaixo: 
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Criticidade 3 (Alta Criticidade) – O produto/serviço é crítico ao funcionamento da UNIDADE DE ENSINO 

(sua falha ou baixo desempenho interrompe o funcionamento de toda a UNIDADE DE ENSINO, podendo 

causar grande dano ou prejuízo à operação, pessoas, etc.). Determina exposição a risco se não cumprido 

ou cumprido inadequadamente. 

Criticidade 2 (Média Criticidade) - O produto/serviço afeta o desempenho das atividades pedagógicas ou 

não pedagógicas, mas não as interrompe (sua falha ou baixo desempenho provoca perdas de 

funcionalidade, perda pontual de desempenho, sem prejuízo à operação pedagógica). Contribui, mas não 

determina exposição a risco se não cumprido ou cumprido inadequadamente. 

• Criticidade 1 (Baixa Criticidade) - O produto/serviço é relacionado a melhorias, customizações e demais 

alterações sem impacto no trabalho e produtividade da unidade. Afeta em grau não crítico o risco. 

• Deverá ser incluído no POP de Manutenção e Conservação a definição da criticidade de cada 

produto/serviço para triagem dos operadores de help desk. 

• Os níveis de complexidade de solução deverão ser definidos nos POPs do Help Desk e dos serviços de 

manutenção e deverão levar em consideração o grau de dificuldade envolvido na detecção e resolução 

da falha ou problema, conforme abaixo: 

• Alta complexidade por envolver dessemelhantes partes de um ou mais sistemas e estruturas; 

• Aguardo de peça específica e/ou necessidade de contato com assistência técnica do fabricante. 

1.6.7.2. Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA: 
A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Registrar, evoluir e fechar os chamados de manutenção mediante Sistema informatizado de Gestão de 

Chamados, ou Help Desk, conforme item 1.6.3 deste caderno contendo as seguintes funcionalidades 

básicas: 

i. Disparar Notificação de Serviço automaticamente à equipe de manutenção; 

ii. Controlar cronograma de manutenções preventivas; 

iii. Controlar chamados de manutenção corretiva; 

iv. Descrição da solução dada ao problema; 

v. Acompanhamento de pendências; 

vi. Gerenciamento do material utilizado; 

vii. Gerenciamento do tempo de realização do serviço; 

viii. Geração de relatórios técnico-gerenciais; 

ix. Registrar histórico detalhado de intervenções realizadas nos bens. 
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a) Submeter todos os equipamentos e instalações à manutenção corretiva e preventiva, de acordo com o 

estipulado no Plano Detalhado de Manutenção; 

b) O Plano Detalhado de Manutenção deverá ser elaborado de modo a garantir a disponibilidade integral 

de todos os sistemas das UNIDADES DE ENSINO e o cumprimento dos níveis de serviço exigidos. O plano 

deverá conter informações mínimas como: procedimentos, periodicidade, insumos necessários, tempo 

de execução e solução e deverá estar em conformidade com as especificações de projeto e 

recomendações dos fabricantes; 

c) Realizar as manutenções corretivas e/ou substituições que se façam necessárias para o bom 

funcionamento das UNIDADES DE ENSINO nos prazos e condições apresentadas nos POPs; 

d) Executar o Plano Detalhado de Manutenção, considerando as características de cada elemento de 

manutenção, a ser executado em quantidade e características suficientes para garantir a disponibilidade 

e funcionalidade integral dos mesmos. 

e) Programar as manutenções em data e horário de modo a não interferir nas atividades de funcionamento 

das UNIDADES DE ENSINO; 

f) Atender prontamente as manutenções corretivas, para que não haja dano ao perfeito funcionamento 

das UNIDADES DE ENSINO; 

g) Realizar as manutenções de todos os mobiliários. As manutenções serão conforme especificações dos 

fabricantes e boas práticas de manutenção; 

h) Disponibilizar e utilizar sistema de gestão de chamados para o gerenciamento dos bens e das respectivas 

ordens de serviços; somente fechar as notificações de serviço quando as atividades necessárias para 

sanar o problema (motivo de abertura da OS) tiverem sido concluídas e sua conclusão aceita pelo 

solicitante do chamado; 

i) Registrar e controlar por meio de Registro de Ocorrência, todas as ocorrências de manutenção; 

j) Elaborar, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, mediante elaboração do POP, procedimento para a 

classificação das manutenções de acordo com sua complexidade de solução e criticidade de atendimento; 

k) Providenciar todo material necessário a realização das manutenções, como peças de reposição, 

lâmpadas, produtos, dentre outros, com a finalidade de manter o perfeito funcionamento das áreas 

citadas acima. 

 

1.6.7.3. Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE: 
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O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Acompanhar e avaliar o trabalho de conservação e manutenção dos ambientes e sistemas; 

b) Auxiliar a CONCESSIONÁRIA na classificação das manutenções dos sistemas pela sua complexidade e 

urgência. 

 

1.6.8. Jardinagem 
Cabe à CONCESSIONÁRIA a manutenção das áreas verdes das UNIDADES DE ENSINO. 

1.6.8.1. Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação 
à jardinagem: 
A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Manter as áreas verdes internas e externas, incluindo as áreas gramadas, árvores, plantas e arbustos, 

procedendo à sua poda, adubagem, plantio e reposição, entre outros; 

b) Manter as áreas livres de ervas daninhas, musgo, lodo, lixo, corpos estranhos; 

c) Realizar substituição de espécies mortas ou insalubres; 

d) Manter cercas; 

e) Atentar para os requisitos de urbanidade e bom relacionamento com os USUÁRIOS; 

f) Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, 

quando da realização de atividades com produtos químicos controlados nas áreas das UNIDADES DE 

ENSINO, quer seja em termos de qualidade, quantidade ou destinação. 

1.6.8.2. Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE com 
relação à jardinagem: 
O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Apoiar a condução dos serviços de jardinagem, apontando alterações que se façam necessárias para 

melhoria do serviço prestado; 

1.6.9. Controle de Pragas 
Compete à CONCESSIONÁRIA o controle integrado de pragas em relação às UNIDADES DE ENSINO, 

incluindo áreas internas e externas, para insetos (Baratas; Cupins; Formigas; Lagartas; Moscas, 

Mosquitos; Pernilongos (Aedes aegypti)); aracnídeos (Aranhas; Carrapatos; Escorpiões); mamíferos 

(Camundongos, Ratos, Ratazanas, Morcegos) e outras pragas que possam causar danos ou risco à saúde 

dos USUÁRIOS. 

1.6.9.1. Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação 
ao controle de pragas: 
A CONCESSIONÁRIA deverá: 
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a) Realizar a dedetização, preferencialmente, nos horários em que não haja alunos/funcionários nas 

UNIDADES DE ENSINO; 

b) Submeter à aprovação do PODER CONCEDENTE as definições das datas e horários das aplicações; 

c) Prestar, no mínimo, semestralmente os serviços de controle de pragas (desinsetização, descupinização e 

desratização); 

d) Elaborar cronograma de ações periódicas para integrar o Procedimento Operacional Padrão deste 

serviço; 

e) Realizar atividades de monitoramento e controle de pragas, contemplando medidas de prevenção, 

inspeção, dedetização e erradicação; 

f) Tomar as devidas providências em até 2 (duas) horas, nos casos de ocorrências pontuais (p.ex., 

surgimento de ratos ou reclamações dos funcionários) comunicada pelo PODER CONCEDENTE; 

g) Realizar a primeira desinsetização de modo geral e completa, abrangendo áreas internas e externas das 

UNIDADES DE ENSINO, inclusive as caixas de passagem de esgoto, caixas de passagem fluviais, e caixas 

de rede elétrica; 

h) Executar o serviço de controle de vetores e pragas urbanas com empresa especializada que detenha 

licenciamento junto à autoridade sanitária e ambiental competente; 

i) Descrever no Procedimento Operacional Padronizado - POP todos os procedimentos de diluição ou 

outras manipulações autorizadas para produtos saneantes, da técnica de aplicação, da utilização e 

manutenção de equipamentos, de transporte, de destinação final e outros procedimentos técnicos ou 

operacionais, bem como informações sobre o que fazer em caso de acidente, derrame de produtos 

químicos, saúde, biossegurança e saúde do trabalhador, sem prejuízo da legislação vigente. 

j) Fornecer ao PODER CONCEDENTE o comprovante de execução de serviço contendo, no mínimo, as 

seguintes informações: 

i.  local (área da UNIDADE DE ENSINO) onde foi realizado o serviço; 

ii. praga(s) alvo; 

iii. data de execução dos serviços; 

iv. prazo de assistência técnica, escrito por extenso, dos serviços por praga(s) alvo; 

v. grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s); 

vi. nome e concentração de uso do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s); 

vii. orientações pertinentes ao serviço executado; 

viii. nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho 
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ix. profissional correspondente; 

x. número do telefone do Centro de Informação Toxicológica; e 

xi. identificação da empresa especializada prestadora do serviço com: razão social, nome fantasia, 

endereço, telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos prazos de 

validade; 

xii. Com a antecedência devida, afixar cartazes informando a realização da desinfestação, com a data 

da aplicação, o nome do produto, grupo químico, telefone do Centro de Informação Toxicológica e 

números das licenças sanitárias e ambientais. 

xiii. Retornar as embalagens vazias ao seu estabelecimento operacional logo após o seu uso, para 

inutilização e descarte. 

 

 

1.6.9.2. Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE com 
relação ao controle de pragas: 
O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Apoiar a condução dos serviços de controle de pragas, sinalizando melhorias, sempre que necessário; 

b) Acompanhar e avaliar o trabalho de desinsetização e o cumprimento das normas de segurança 

estabelecidos para o ambiente das UNIDADES DE ENSINO. 

 

1.6.10. Utilidades 
Compete à CONCESSIONÁRIA o desempenho dos serviços relacionados à obtenção, gestão e zelo pelo 

consumo eficiente das seguintes categorias de utilidades e energia das UNIDADES DE ENSINO, essenciais 

ao seu funcionamento: 

i. Água e esgoto 

ii. Energia elétrica 

iii. Gás Liquefeito de Petróleo – GLP 

 

Para os serviços de Utilidades não há necessidade de profissional dedicado nas UNIDADES DE ENSINO. 

Será cobrada apenas a Disponibilidade das instalações e o cumprimento das metas de desempenho 

listadas no ANEXO [•] - Sistema de Mensuração do Desempenho. 

1.6.10.1. Água e Esgoto 
Cabe à CONCESSIONÁRIA a gestão, a operação e a manutenção de todo o sistema hidráulico das 
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UNIDADES DE ENSINO de modo a garantir a disponibilidade do fornecimento, a qualidade e o uso 

eficiente de água e a reduzir as emissões de esgoto, incluindo os seguintes sistemas e elementos: 

• Sistema de água fria 

• Sistema de aquecimento de água 

• Sistema de esgoto 

• Sistema de águas pluviais 

• Reservatório de água 

 

Os sistemas hidráulicos das UNIDADES DE ENSINO foram projetados para atender à demanda estimada 

de consumo de água e geração de esgoto. 

1.6.10.1.1. Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com 
relação à disponibilização de água e esgoto: 

A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Prover sistemas e elementos de água e esgoto; 

b) Gerir e induzir o consumo eficiente dos recursos; 

c) Solicitar a aprovação do PODER CONCEDENTE em relação à implantação de novos sistemas e 

equipamentos que apresentem significativa melhora na operação e consumo; 

d) Responsabilizar-se por realizar a interligação com a CONCESSIONÁRIA prestadora dos serviços 

públicos de saneamento local, garantindo o cumprimento dos requerimentos de infraestrutura e 

adaptações necessárias para tal; 

e) Gerir, operar e realizar a manutenção de todo o sistema hidráulico, sistema de água fria, sistema de 

aquecimento, sistema de esgoto, etc., para garantir a disponibilidade de atendimento das UNIDADES 

DE ENSINO conforme ANEXO [•] – Sistema de Mensuração do Desempenho; 

f) Realizar as limpezas periódicas nos sistemas hidráulicos para garantir a qualidade da água e esgoto 

(limpeza de caixas d’água, tubulações, caixa de inspeção, ralos de escoamento etc.); 

g) Garantir os níveis de qualidade definidos pela legislação vigente em relação ao sistema de água e 

deságue de esgoto; 

h) Seguir as especificações dos projetos executivos e memoriais descritivos; 

i) Realizar o monitoramento da qualidade da água e esgoto através da emissão de Laudos 

Técnicos periódicos, a serem definidos por acordo entre as partes e em conformidade com as normas 

vigentes, e por adotar as medidas necessárias para seu atendimento; 

j) Adotar práticas e equipamentos que garantam o uso eficiente de água, bem como a busca 
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pela sua redução do consumo. 

1.6.10.1.2. Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE 
com relação à disponibilização de água e esgoto: 
O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Acompanhar e avaliar o trabalho de conservação, manutenção e monitoramento da qualidade dos 

sistemas; 

b) Instruir seus profissionais sobre os procedimentos de consumo eficiente dos recursos; 

c) Realizar o pagamento do serviço de água e esgoto junto à prestadora deste serviço. 

1.6.10.2. Energia Elétrica: 
Compete à CONCESSIONÁRIA o desempenho das atividades que garantam a disponibilidade do 

fornecimento, a qualidade e o uso eficiente do recurso, incluindo a gestão de: 

• Cabine de entrada e medição; 

• Cabine de transformação (se houver); 

• Sistemas de proteção e aterramento; 

• Instalações elétricas (painéis e quadros, interruptores e tomadas, chaves, dispositivos de proteção e 

comando etc.); Iluminação. 

1.6.10.2.1. Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com 
relação à disponibilização de energia elétrica: 
A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Propor o uso eficiente dos recursos; 

b) Prover sistemas e elementos de energia elétrica como instalação de placas de energia solar; 

c) Gerir e induzir o consumo eficiente dos recursos; 

d) Operação e manutenção de todo o sistema elétrico das UNIDADES DE ENSINO; 

e) Solicitar a aprovação do PODER CONCEDENTE em relação à implantação de novos sistemas e 

equipamentos que apresentem significativa melhora na operação e consumo; 

f) Realizar a interligação com a CONCESSIONÁRIA prestadora de energia; 

g) Adotar práticas e equipamentos que garantam o uso eficiente de energia, bem como a busca pela sua 

redução do consumo; 

h) Realizar diagnóstico energético periódico, a ser definido por acordo entre as partes, para identificar 

possíveis e prováveis pontos de desperdício de energia; 

i) Adotar ações para minimizar o impacto ambiental ou a implantação de soluções para adequação e 

atendimento deste quesito; 
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j) Disponibilizar relatórios de consumo e custos referentes ao serviço de Energia; 

1.6.10.2.2. Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE 
com relação à disponibilização de energia elétrica: 
O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Acompanhar e avaliar o trabalho de conservação, manutenção e monitoramento da qualidade dos 

sistemas; 

b) Instruir seus profissionais sobre os procedimentos de consumo eficiente dos recursos; 

c) Realizar o pagamento do serviço de energia junto à prestadora deste serviço. 

1.6.10.3. Gás Liquefeito de Petróleo – GLP: 
 

Compete à CONCESSIONÁRIA a execução das atividades que garantam a disponibilidade do 

fornecimento, a qualidade e o uso eficiente do gás, incluindo a gestão de: 

Cabine de acondicionamento e conexão dos bujões de GLP; 

Sistema de gás encanado; 

Outros sistemas. 

1.6.10.3.1. Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com 
relação à disponibilização de GLP : 

 
A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Propor uso eficiente dos recursos; 

b) Prover sistemas e elementos de fornecimento de gás encanado; 

c) Gerir e induzir o consumo eficiente dos recursos; 

d) Solicitar a aprovação do PODER CONCEDENTE em relação à implantação de novos sistemas e 

equipamentos que apresentem significativa melhora na operação e consumo; 

e) Realizar a interligação com a CONCESSIONÁRIA prestadora de gás, quando for o caso; 

f) Adotar práticas e equipamentos que garantam o uso eficiente do recurso, bem como a busca pela sua 

redução do consumo; 

g) Gerir, operar e realizar a manutenção necessária em todo o sistema de gás para garantir a 

disponibilidade de 100% de atendimento às UNIDADES DE ENSINO; 

h) Adotar ações para minimizar o impacto ambiental ou a implantação de soluções para adequação e 

atendimento deste quesito; 

i) Disponibilizar relatórios de consumo e custos referentes ao serviço de GLP; 
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1.6.10.3.2. Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE 
com relação à disponibilização de GLP: 
O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Acompanhar e avaliar o trabalho de conservação, manutenção e monitoramento da qualidade dos 

sistemas; 

b) Instruir seus profissionais sobre os procedimentos de consumo eficiente dos recursos; 

c) Realizar o pagamento do serviço de gás junto à prestadora deste serviço. 

 

1.6.11. Lavanderia e Rouparia: 
Compete à CONCESSIONÁRIA a aquisição, o fornecimento, a lavagem e a manutenção de enxoval e roupa 

de cama, necessários ao funcionamento das UNIDADES DE ENSINO, em ideais condições de uso, nos 

padrões determinados pelo PODER CONCEDENTE.  

1.6.11.1. Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com 
relação a lavanderia e rouparia: 
A CONCESSIONÁRIA, além do fornecimento da roupa processada para uso imediato, obriga-se a:  

a) Trocar os enxovais com frequência de lavagem padrão executada no conjunto das UNIDADES DE 

ENSINO do Município, e sempre que necessário;  

b) Reaproveitar peças danificadas ou desgastadas, no caso de estar no padrão de aceitabilidade definido 

pelo PODER CONCEDENTE e desde que reparadas pela CONCESSIONÁRIA;  

c) Manter o enxoval sempre com qualidade, limpo e macio, sem rasgos, buracos, machas, resíduos e 

odores nas peças;  

d) Processar o enxoval em todas as suas etapas, desde sua confecção e utilização até seu retorno em 

condições ideais de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas, além da distribuição do enxoval 

aos setores da unidade;  

 

e) Manter o enxoval disponível durante todo o período de funcionamento das UNIDADES DE ENSINO, 

ainda que seja necessário manter enxovais em estoque para reposições de emergência;  

f) Utilizar para secagem do enxoval apenas máquinas secadoras de roupa, não sendo permitida a 

implantação de varais nas UNIDADES DE ENSINO;  

g) Garantir a qualidade dos serviços prestados, bem como a retirada e entrega da roupa por meio de 

veículos adequados, no caso de centralização do serviço de lavanderia, ou de emprego de equipe 

técnica/lavanderia centralizada para o processamento dos enxovais, de modo a manter o abastecimento 
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adequado e as condições necessárias para higienização, acondicionamento de toda a roupa processada;  

 

1.6.11.2. Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE 
com relação à lavanderia e rouparia:  
 

O PODER CONCEDENTE deverá:  

a) Controlar e registrar, em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, as quantidades de roupas processadas 

diariamente e a cada coleta;  

b) Apontar regras de operação e rotas de roupa limpa e suja;  

 

1.6.12. Merenda Escolar 
 

Considerando o disposto nas Resoluções FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação) nº 06, de 08 de maio de 2020, Resolução FNDE/MEC nº 20, de 2 de dezembro de 

2020,  Resolução FNDE/MEC nº 21 de 16 de novembro de 2021 nos dispositivos legais do 

PNAE, que estabelecem a alimentação escolar como direito dos alunos da educação básica 

pública e dever do Estado, devendo ser promovida e incentivada, e considerando que o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar visa contribuir para a garantia da segurança 

alimentar e nutricional dos educandos, é fundamental pensar a alimentação escolar como 

meio indispensável para a garantia do direito à educação a todas as crianças e adolescentes 

que acessam a rede municipal de educação.  

 

Assim, a Secretaria Municipal de Educação coordena o Programa de Alimentação Escolar e 

demanda condicionantes que propiciam melhorias na entrega dos serviços pertinentes à 

alimentação escolar servida na rede municipal de ensino. A referida coordenação significa o 

acompanhamento dos trâmites relacionados à contratação de serviços de fornecimento e 

distribuição da Merenda Escolar.  

 

Desta forma, a contratação da empresa especializada para o fornecimento, preparo, 

distribuição e armazenamento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis visa atender 
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os estudantes da rede pública municipal de ensino e os servidores lotados nas unidades 

escolares, bem como alunos com necessidades alimentares especiais. 

 

Ressalta-se que a concessionária ficará responsável pela oferta de  todos os gêneros (exceto a compra 

dos gêneros com recursos federais do PNAE, inclusive aqueles que serão utilizados para a compra de 

alimentos da agricultura familiar, que de acordo com a Lei 11.947/2009, deverá continuar a ser 

responsabilidade da Entidade Executora, no caso a Prefeitura Municipal de Nova Lima), mão de obra, 

equipamentos e mobiliários, e execução de manutenção preventiva das instalações das cozinhas, 

estoques, refeitórios e demais setores que estiverem relacionados à alimentação escolar. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Fornecer mão de obra treinada e com experiência para a execução de todas as atividades de 

recebimento de gêneros perecíveis e não-perecíveis, armazenamento, higienização, pré-preparo, 

preparo e distribuição de alimentação, bem como higienização de equipamentos, utensílios e 

instalações das cozinhas e estoques das Unidades Escolares, e supervisão das atividades relacionadas, 

conforme legislação sanitária vigente (como exemplos as Resoluções  nº 216 de 15 de setembro de 

2014, Resolução nº 275 de 21 de outubro de 2002 e outras que se fizerem necessárias) , normas 

técnicas relacionadas a área de alimentação e nutrição para o recebimento, armazenamento, pré-

preparo/preparo, distribuição de alimentos e coleta de resíduos alimentares conforme Manual de Boas 

Práticas de Fabricação de Alimentos e Procedimentos Operacionais Padronizados elaborado e 

implementado pela equipe de nutricionistas da Prefeitura de Nova Lima;  

b) Fornecer gêneros e demais insumos, utensílios, equipamentos e mobiliários necessários ao pleno 

funcionamento das cozinhas e estoques das Unidades Escolares; 

 

A CONCESSIONÁRIA poderá contratar empresa especializada para o serviço de fornecimento, preparo e 

distribuição, de natureza contínua, da Merenda Escolar e alimentação aos comensais da Rede de Ensino, 

sendo responsável pela referida empresa terceirizada. 

 

 

1.6.12.1. Metodologia de Trabalho 
Compete à CONCESSIONÁRIA o fornecimento das refeições, devendo fornecer insumos, equipamentos, 

utensílios de mesa e cozinha, mão de obra, materiais diversos, uniformes e EPI´S, assim como prestação 
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de serviços pertinentes à alimentação escolar. 

Compete à CONCESSIONÁRIA garantir que cada unidade de ensino receba gêneros perecíveis e não- 

perecíveis para o armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição in loco. É VEDADA a distribuição 

de alimentação pronta em marmitex ou em caixas hot box. É VEDADA a distribuição de alimentos semi- 

prontos para serem finalizados nas unidades escolares. 

A equipe de nutricionistas da CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Realizar no mínimo uma visita por semana em cada unidade, para acompanhamento dos 

serviços prestados. Tais visitas deverão abranger todos os turnos. Em cada visita o 

nutricionista deverá fazer um relatório com pontos definidos pela equipe de Nutricionistas da 

Secretaria Municipal de Educação. 

Neste relatório deverá constar um espaço para observações e assinatura do gestor da 

unidade em que a visita foi realizada. Mensalmente estes relatórios deverão ser 

encaminhados ao Núcleo de Nutrição. 

b) Aplicar Teste de Aceitabilidade da Alimentação Escolar por pelo menos 1 vez ao ano. 

c) Participar de reuniões com a equipe de nutricionistas da Secretaria de Educação a fim de 

discutir cardápios, per captas e porcionamentos de alimentos previamente estabelecidos pela 

Prefeitura de Nova Lima, bem como discutir outros assuntos pertinentes à Alimentação 

Escolar. 

d) Promover capacitações com base no Manual de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos, 

legislação vigente em relação às normas sanitárias e PNAE para as cozinheiras e demais 

equipe técnica. 

e) Subsidiar recursos de pessoal, insumos e o que mais se fizer necessário para realização de 

Projetos de Educação Alimentar e Nutricional em parceria com a equipe de nutricionistas da 

Secretaria de Educação (ex. realização de Oficinas Culinárias, Projeto Prove e Aprove, Projeto 

Merenda em Casa, Concursos de Receitas, etc). 

f) Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio em parceria com a equipe 

técnica da Secretaria de Educação. 

g) planejamento dos cardápios escolares (cardápios convencionais, cardápios para alunos com 

necessidades alimentares especiais, cardápio de merenda de férias e cardápios festivos), 

conforme previsto na Resolução CFN n°465 de 2010 e Resolução FNDE n° 06 de 2020; 

h) elaborar os termos de referência referentes à aquisição de gêneros alimentícios adquiridos 

com a verba do PNAE; 
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i) elaborar as especificações de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, equipamentos, 

utensílios, epi’s e uniformes a serem adquiridos pela CONCESSIONÁRIA; 

j) visitas semanais ou de acordo com a necessidade para acompanhar e fiscalizar o contrato da 

concessionária e realizar outras atividades; 

k) organização e realização de formação complementar para as cozinheiras no que se refere à 

boas práticas de fabricação de alimentos, normativas do PNAE, introdução de novas receitas 

aos cardápios, bem como outros temas relacionados à alimentação e nutrição; aplicação de 

testes de aceitabilidade de acordo com manual do FNDE; planejamento, monitoramento e 

execução de atividades de educação alimentar e nutricional; acompanhamento dos alunos 

com necessidades alimentares especiais; avaliação antropométrica a fim de acompanhar o 

estado nutricional dos estudantes. 

l) aplicação de check list conforme exigências das Resoluções nº 216 de 15 de setembro de 

2014, Resolução nº 275 de 21 de outubro de 2002. 

m) Demais atribuições previstas nas resoluções do PNAE e CFN.  

 

1.6.12.2  Da Prestação de Serviços 
1.6.12.2.1  Controle de Vetores e Pragas 
 

• A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a dedetização e desratização das cozinhas, estoques e 

refeitórios sempre que se fizer necessário, devendo ser suficiente para que, ao longo de todo 

período contratual estas dependências estejam livres de vetores que possam transmitir 

doenças e possam prejudicar a qualidade da alimentação oferecida aos estudantes. 

• Em caso de aparecimento de qualquer vetor nas dependências das unidades (cozinha e 

estoque) a empresa deverá providenciar o correto controle de pragas em no máximo vinte e 

quatro horas. Este serviço deverá ser feito por empresa especializada que possua alvará 

sanitário atualizado.  

• A empresa deverá manter um registro em cada unidade com a data de realização das 

dedetizações e desratizações realizadas no local, assim como a sua validade. Este registro 

poderá ser consultado a qualquer momento pelos agentes fiscalizadores e uma cópia do 

mesmo, deverá ser encaminhada à CONTRATANTE. 
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1.6.12.2.2 Controle de Potabilidade da Água 
 

• A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar análise de potabilidade da água de cada Unidade sempre 

que necessário e o laudo deverá ser encaminhado ao Núcleo de Nutrição da Secretaria 

Municipal de Educação. Nos casos em que forem verificados problemas com a potabilidade 

da água a CONCESSIONÁRIA deverá se responsabilizar pelo fornecimento de água potável 

(própria para consumo humano) para o preparo da alimentação escolar, limpeza de 

utensílios, equipamentos e instalações durante o período em que for necessário, até que o 

problema seja resolvido. 

• A CONCESSIONÁRIA deverá garantir a limpeza e desinfecção das caixas d’água que deverão 

ser feitas a cada 6 meses e/ou na ocorrência de acidentes com contaminação da água 

(animais, enchentes etc.) ou, ainda, quando forem detectadas alterações na qualidade da 

água, tais como: Coloração, odor ou sabor alterado, análise microbiológica que demonstre 

contaminação, análise físico-química com resultado fora das especificações. O certificado de 

execução de limpeza de caixas d’água deverá ser arquivado na unidade escolar e cópia 

encaminhada à Secretaria de Educação. 

1.6.12.2.3 Limpeza Da Caixa De Gordura 

• A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a limpeza da caixa de gordura de todas as unidades, 

sempre que necessário. O registro de execução deverá ser arquivado na unidade escolar e 

cópia encaminhada à Secretaria de Educação. 

1.6.12.2.4 Higiene de Ambiente, Utensílios e Equipamentos 

• A CONCESSIONÁRIA ficará responsável pela limpeza da cozinha, estoque, refeitórios e área 

de descarte de resíduos alimentares, assim como de todos os utensílios, equipamentos e 

mobiliários. A higienização deverá ser realizada de acordo com as orientações previstas no 

Manual de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos e Procedimentos Operacionais 

Padronizados.  

•  Deverão ser mantidos constantemente limpos: piso, paredes, janelas, vidros, teto, utensílios, 

equipamentos, móveis, telas milimétricas, exaustores, coifas, prateleiras, mesas, cadeiras, 

bancadas, luminárias, câmaras frias, balcões térmicos, bebedouros, etc. que se encontrem 

dentro destas dependências.  

• A CONCESSIONÁRIA também deverá realizar a desinfecção destes locais e de tudo que se 
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encontra em seu interior com a utilização de produtos específicos para este fim, que 

garantam a eliminação dos micro-organismos sem o comprometimento da saúde da 

população atendida.  

• A CONCESSIONÁRIA deverá utilizar procedimentos e produtos reconhecidos e aprovados pela 

Vigilância Sanitária, conforme descrito no MBPF e nos POP´s. 

• Todos os utensílios deverão ser lavados e desinfetados após cada uso (quantas vezes forem 

necessárias), principalmente se eles forem de uso direto por parte dos comensais atendidos. 

Em virtude disso a CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar quantidade suficiente de pratos, 

talheres e copos para o número de comensais atendidos em cada local permitindo que a 

correta desinfecção seja feita para todas as turmas.  

• A CONCESSIONÁRIA deverá adotar procedimentos de manutenção preventiva e corretiva de 

todos os equipamentos da cozinha e refeitório, e panelas de pressão, evitando desta forma, 

a ocorrência de acidentes de trabalho. 

1.6.12.2.5 Saúde do Manipulador de Alimentos  
A situação de saúde dos manipuladores é de suma importância para o desenvolvimento das    atividades 

diárias com eficácia e segurança: 

• A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar que durante a execução dos serviços, seus funcionários 

estejam devidamente uniformizados, em conformidade com padrões estabelecidos pelo 

CONTRATANTE, devendo dotá-los dos equipamentos de proteção individuais aplicados a 

natureza do serviço, sendo que os mesmos deverão manter-se limpos e asseados, quer nos 

aspectos do vestuário, bem como, higiene pessoal. 

• A CONCESSIONÁRIA deverá manter controle de saúde de seu pessoal conforme legislação 

pertinente e POP da Saúde do Manipulador de Alimentos, fornecendo ao CONTRATANTE 

atestado médico de todos os seus empregados, nos primeiros 15 dias após o início da 

prestação dos serviços e a seguir a cada 12 meses. 

1.6.12.2.6 Coleta de amostras de alimentos dos cardápios servidos 

•  A CONCESSIONÁRIA deverá fazer a coleta de amostras de todos os alimentos e água servidos 

na alimentação escolar e refeições de acordo com as orientações previstas no MBPF. Estas 

amostras deverão ser corretamente armazenadas por 72 (setenta e duas) horas. Sempre que 

houver dúvidas sobre a qualidade higiênico-sanitária de algum alimento servido, a empresa 

deverá providenciar um laudo com a análise da referida amostra coletada daquele alimento, 
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apresentado por empresa capacitada para a realização deste serviço, sem custos adicionais 

para o Município.  

 

1.6.12.2.7 Adequação da Estrutura física de cozinhas, estoques e 
refeitórios 

• Anualmente será realizada a aplicação de check list, conforme legislação vigente, pelas 

nutricionistas da Secretaria de   Educação acompanhadas de uma nutricionista da 

CONCESSIONÁRIA. Após a aplicação deste documento será elaborado um relatório com fotos 

a fim de facilitar o diagnóstico das inadequações estruturais nos setores relacionados à 

produção da alimentação escolar, que deverão ser adequadas pela CONCESSIONÁRIA.  

• A CONCESSIONÁRIA deverá fazer a manutenção preventiva e corretiva de toda a estrutura 

física das cozinhas, estoques e refeitórios. 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

NÚCLEO DE NUTRIÇÃO 
 

CHECK – LIST  
 

Escola:_______________________________________________________________ 

Data:____/ ____/ ______ Horário:_________ 

Nutricionistas responsáveis pela avaliação: 

_____________________________________________________________________ 

Coordenação de cozinha: 

_____________________________________________________________________ 

Diretora da Escola: 

_____________________________________________________________________ 

 
 

1 CONDIÇÕES DA ÁREA EXTERNA SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

1.1 Área externa livre de focos de insalubridade, de objetos 
em desuso ou estranhos ao ambiente?     
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1.2 Área externa livre de vetores e outros animais no pátio e 
vizinhança?     

1.3 Área externa livre de focos de poeira, de acúmulo de lixo 
nas imediações, de água estagnada, dentre outros?     

1.4 
Vias de acesso interno com superfície dura ou 
pavimentada, adequada ao trânsito sobre rodas, 
escoamento adequado e limpas?  

  
 

 

1.5 Acesso direto, não comum a outros usos (habitação)?     

1.6 
Fossas, esgoto conectado à rede pública, caixas de 
gordura em adequado estado de conservação e 
funcionamento? 

  
 

 

1.7 
Abastecimento de água potável, ligado à rede pública ou 
com potabilidade atestada através de laudo oficial 
(validade de 6 meses) 

  
 

 

1.8 Caixa d´água com volume e pressão adequados     

2 CONDIÇÕES DA ÁREA INTERNA DA COZINHA. SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

2.1 Tamanho da cozinha é adequado?     
2.2 A área de produção encontra-se limpa e organizada?     

2.3 Há ausência de objetos estranhos ao ambiente (celular, 
jornais, guarda- chuva, rádio, objetos em desuso).     

2.4 
Acesso adequado, direto e independente (área livre de 
focos de insalubridade, ausência de lixo, animais, insetos, 
roedores e não comuns a outros usos, habitações).  

  
 

 

2.5 As janelas estão teladas (telas milimétricas)?     

2.6 As janelas são de superfície lisa, de fácil higienização, 
ajustadas aos batentes, sem falhas de revestimento?     

2.7 
As janelas estão em adequado estado de conservação 
(livres de falhas, rachaduras, umidade, descascamento e 
outros)? 

  
 

 

2.8 
O piso é de material que permite fácil e apropriada 
higienização (liso, resistente, drenados com declive, 
impermeável e outros)? 

  
 

 

2.9 O piso está em adequado estado de conservação (livre de 
defeitos, rachaduras, trincas, buracos e outros)?     

2.10 Há sistema de drenagem dimensionado adequadamente, 
sem acúmulo de resíduos?     

2.11 
Há drenos, ralos sifonados e grelhas colocados em locais 
adequados de forma a facilitar o escoamento e proteger 
contra a entrada de baratas, roedores, etc? 

  
 

 

2.12 O piso da cozinha está íntegro e limpo?     
2.13 As paredes da cozinha estão integras e limpas?     
2.14 O teto da cozinha está íntegro e limpo?     

2.15 O teto tem acabamento liso, em cor clara, impermeável, 
de fácil limpeza e, quando for o caso, desinfecção?     
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2.16 
O teto está em adequado estado de conservação (livre de 
trincas, rachaduras, umidade, bolor, descascamentos e 
outros)? 

  
 

 

2.17 
As paredes e divisórias tem acabamento liso, impermeável 
e de fácil higienização até uma altura adequada para todas 
as operações? 

  
 

 

2.18 As paredes e divisórias são de cor clara?       

2.19 
As paredes e divisórias estão em adequado estado de 
conservação (livres de falhas, rachaduras, umidade, 
descascamento e outros)? 

  
 

 

2.20 Existência de ângulos abaulados entre as paredes e o piso 
e entre as paredes e o teto?     

2.21 As portas se ajustam ao batente?     
2.22 As portas estão íntegras e limpas?     
2.23 As portas são de superfície lisa, de fácil higienização?     
2.24 Há borracha de vedação nas portas da cozinha?     

2.25 
Existência de lavatórios na área de manipulação com água 
corrente, dotados preferencialmente de torneira com 
acionamento automático e em número suficiente de modo 
a atender toda a área de produção? 

  

 

 

2.26 
Lavatórios em condições de higiene, dotados de sabonete 
líquido inodoro antisséptico, toalhas de papel não 
reciclado e coletor de papel acionados sem contato 
manual? 

  

 

 

2.27 Existe botijão de gás dentro da cozinha (P13)?     
2.28 Há vazamento de gás?     
2.29 A mangueira de gás está em boas condições?     

2.30 As lixeiras das áreas de preparação e de armazenamento 
possuem tampa com acionamento por pedal?     

2.31 Retirada frequente dos resíduos da área de 
processamento, evitando focos de contaminação?     

2.32 Existência de área adequada para estocagem dos 
resíduos?     

2.33 Os panos de limpeza são trocados regularmente? 
(descartar os panos PERFEX após cada uso)     

2.34 
Há presença de gêneros que não fazem parte da 
alimentação escolar? (Considerar gêneros presentes no 
estoque, geladeira e freezer) 

  
 

 

2.35 Há cartazes informativos afixados na área de produção e 
de recebimento?     

2.36 Os cartazes afixados estão em bom estado de 
conservação?     

2.37 Os materiais de limpeza (rodos, vassouras e pás) são de usa 
exclusivo da cozinha.     
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2.38 Há filtro de água? Data da última troca de vela __/__/__     

2.39 

Há bebedouros? Data da última manutenção:  
__/__/__ ______________________________ 

__/__/__ ______________________________ 

__/__/__ ______________________________ 

__/__/__ ______________________________ 

__/__/__ ______________________________ 

  

 

 

3 UTENSÍLIOS. SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

3.1 Os utensílios são em quantidade suficiente?      

3.2 
Os utensílios são de materiais adequados? (inox, 
polietileno ou vidro) Estão em bom estado de 
conservação? 

  
 

 

3.3 Os utensílios estão bem higienizados?     
3.4 Os utensílios estão bem acondicionados?     

3.5 
É realizada a troca regular da esponja? (Trocar a esponja 
pelo menos semanalmente, ou antes, deste período, caso 
julgar necessário). 

  
 

 

3.6 Ausência de material ácido (limpa alumínio) ou abrasivo 
(palha de aço) para panela e utensílios?      

3.7 A desinfecção de pratos, copos e talheres é realizada com 
solução clorada de forma adequada?     

4 EQUIPAMENTOS. SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

4.1 

Os equipamentos são em quantidade suficiente? 
- Freezer 
- Geladeira 
- Balança plataforma 
- Balança digital 
- Fogão 
- Forno 
- Liquidificador industrial 
- Liquidificador doméstico 
- Batedeira 
- Processador de alimentos 
- Extrator de suco 
- Microondas 
- Bebedouros 
- Balcão térmico 
- Vitrine Fria 
- Carrinho Plataforma 
- Termômetros 

  

 

 

4.2 Os equipamentos disponíveis permitem o cumprimento 
dos cardápios e a produção de refeições?     
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4.3 Na cozinha há material ou equipamento em desuso?     
4.4 Os equipamentos estão bem conservados e higienizados?     

4.5 Há necessidade de manutenção em algum equipamento? 
Se sim, já foi feita a solicitação?     

4.6 Há termômetros em número suficiente?     

5 REFEITÓRIO SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

5.1 O ambiente está limpo e livre de objetos em desuso?     

5.2 O cardápio encontra-se afixado no refeitório para 
conhecimento dos alunos?     

5.3 Piso em boas condições de conservação?     
5.4 Piso do refeitório é higienizado diariamente?      

5.5 As mesas, bancos e bancadas são higienizadas após o 
uso?     

5.6 Durante o atendimento são removidas as sujidades das 
mesas, bancos e bancadas?     

5.7 Teto em boas condições de conservação?     
5.8 Paredes em boas condições de conservação?     
5.9 Portas e janelas em boas condições de conservação?     
5.10 Móveis em boas condições de conservação?     

5.11 
A lixeira usada no refeitório possui tampa com 
acionamento por pedal? Está limpa e em bom estado de 
conservação? 

  
 

 

5.12 O lixo produzido é recolhido sempre que necessário?     
5.13 Dispõe de balcão térmico?     
5.14 Presença de animais ou pragas?     

5.15 Dispõe de número adequado de mesas e cadeiras para 
acomodação dos alunos?     

6  LACTÁRIO / BERÇÁRIO SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

6.1 Os lavatórios do lactário estão dotados de sabonete 
liquido antisséptico e papel toalha?     

6.2 O lactário/berçário encontra-se limpo e organizado?     
6.3 Presença de objetos estranhos no ambiente?     
6.4 Os utensílios estão armazenados em locais adequados?     
6.5 Os equipamentos encontram-se limpos?     
6.6 A lixeira está em bom estado de conservação?     
6.7 O lixo é recolhido sempre que necessário?     
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6.8 Os materiais de limpeza são diferentes dos utilizados na 
área de produção?     

6.9 Os panos de limpeza são trocados regularmente?     
6.10 Há cartazes informativos afixados?     
6.11 Os cartazes estão em bom estado de conservação?     
6.12 O cardápio preparado corresponde ao planejado?     
6.13 As preparações estão saborosas?     
6.14 A higienização de mamadeiras e copos com bico está 

sendo realizada de maneira adequada?     

6.15 O local de distribuição das refeições do berçário 
encontra-se limpo?     

6.16 O local onde as crianças fazem as refeições está sendo 
limpo corretamente?     

6.17 As preparações estão sendo transferidas para o berçário 
de forma adequada?     

6.18 O porcionamento está adequado, de modo a minimizar 
resto?     

6.19 As mamadeiras são retiradas do berçário após o horário 
de distribuição?     

7 ESTOQUES SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

7.1 Armazenamento e controle dos gêneros perecíveis     
7.1.1 Há geladeiras e freezers na quantidade suficiente?     
7.1.2 A geladeira está íntegra e limpa?     
7.1.3 A geladeira e o freezer são higienizados semanalmente?     
7.1.4 Há acumulo de gelo na geladeira e freezer?     
7.1.5 Há papelão ou madeira na geladeira ou freezer?     
7.1.6 As geladeiras estão organizadas de forma correta (parte 

superior com alimentos prontos para consumo, 
intermediária com alimentos pré-preparados e inferiores 
com alimentos in natura)? 

  

 

 

7.1.7 Existe algum alimento vencido na geladeira ou freezer?     
7.1.8 Existem gêneros de hortifruti estragados misturados a 

novos?     

7.1.9 
As carnes que chegam são inspecionadas? É realizada 
conferência sobre os tipos e características (cheiro, cor, 
aspecto)? 

  
 

 

7.1.10 A carne é guardada imediatamente após a conferência?     
7.1.11 Existe excesso de carne estocada no freezer?     

7.1.12 A quantidade e qualidade dos produtos entregues na 
unidade são conferidas durante o recebimento?     

7.1.13 Carnes, frutas e vegetais congelados e polpas de fruta 
estão sendo acondicionadas no mesmo freezer?     

7.2 Armazenamento e controle dos gêneros não perecíveis     
7.2.1 O estoque seco está limpo e íntegro?     
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7.2.2 Há borracha de vedação na porta do estoque?     
7.2.3 Há papelão ou madeira no estoque seco?     
7.2.4 Os gêneros estão acondicionados sobre estrados ou 

prateleiras?     

7.2.5 As prateleiras do estoque estão afastadas da parede?     
7.2.6 As prateleiras do estoque são de material adequado?     
7.2.7 Os gêneros de limpeza são armazenados separadamente 

aos gêneros alimentícios?     

7.2.8 As caixas de horti estão bem acondicionadas e 
higienizadas?     

7.2.9 Existe algum alimento vencido no estoque seco?     
7.2.10 As embalagens dos alimentos apresentam alguma 

adulteração?     

7.2.11 Existe algum alimento sem rótulo (atentar para agricultura 
familiar)?     

7.2.12 Ao ser retirado algum alimento do estoque é respeitado o 
sistema PVPS (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai)?     

8 ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

8.1 
Iluminação natural ou artificial adequada à atividade 
desenvolvida, sem ofuscamento, reflexos fortes, sombras 
e contrastes excessivos? 

  
 

 

8.2 Luminárias com proteção adequada contra quebras e em 
adequado estado de conservação?     

8.3 Luminárias estão limpas?     

8.4 
Instalações elétricas embutidas ou quando exteriores 
revestidos por tubulações isolantes e presas a paredes e 
tetos? 

  
 

 

8.5 
Ventilação e circulação de ar capazes de garantir o 
conforto térmico e o ambiente livre de fungos, gases, 
fumaça, pós, partículas em suspensão e condensação de 
vapores sem causar danos à produção? 

  

 

 

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VESTIÁRIOS PARA OS 
MANIPULADORES SIM NÃO NÃO SE 

APLICA 
PONTUAÇÃO 

(0 – 1 pt) 
9.1 Independentes para cada sexo, identificados e de uso 

exclusivo para manipuladores de alimentos?     

9.2 Ausência de comunicação direta (incluindo sistema de 
exaustão) com a área de trabalho e de refeições?     

9.3 Pisos e paredes adequadas e apresentando satisfatório 
estado de conservação?     

9.4 Iluminação e ventilação adequadas?     

9.5 
Instalações sanitárias dotadas de produtos destinados à 
higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido inodoro 
antisséptico e toalhas de papel não reciclado para as 
mãos? 

  

 

 

9.6 Presença de lixeiras com tampas e com acionamento não 
manual?     
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9.7 Presença de avisos com os procedimentos para lavagem 
das mãos?     

9.8 Vestiários com área compatível e armários individuais para 
todos os manipuladores?     

9.9 
Duchas ou chuveiros em número suficiente (conforme 
legislação específica), com água fria ou com água quente e 
fria? 

  
 

 

10 CRITÉRIOS BÁSICOS DE HIGIENE PESSOAL SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

10.1 Funcionários usando uniforme exclusivo para o serviço na 
cozinha?     

10.2 Uniformes limpos e em adequado estado de conservação?     

10.3 
Funcionários usando touca adequadamente (touca 
branca, limpa, cabelo completamente coberto pela 
touca?). 

  
 

 

10.4 Funcionários com bijuterias ou adornos?     
10.5 Funcionários com unhas cortadas e sem esmalte?     

10.6 
Funcionários aparentemente saudáveis, isentos de lesões 
nas mãos ou outros sintomas (gripe, resfriados, 
conjuntivites, etc)? 

  
 

 

10.7 Funcionários com bons hábitos de higiene nas mãos 
(lavagem das mãos)?     

10.8 Funcionários falando desnecessariamente na produção?     

10.9 
Funcionários espirram sobre os alimentos, cospem, 
tossem, fumam, manipulam dinheiro ou praticam outros 
atos que possam contaminar o alimento? 

  
 

 

10.10 Existência de supervisão periódica do estado de saúde dos 
manipuladores?     

10.11 Utilização de Equipamento de Proteção Individual?     

11 PREPARO DOS ALIMENTOS SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

11.1 Alimentos e temperos em uso estão acondicionados em 
recipiente fechado e identificado?     

11.2 A carne é descongelada corretamente?     

11.3 A carne é retirada da geladeira na medida da necessidade 
de seu preparo?     

11.4 Ocorre adaptação de cardápio a fim de se evitarem 
perdas?     

11.5 A higienização das frutas, verduras e legumes é feita 
corretamente?     

11.6 É evitada a contaminação cruzada?     
11.7 O cardápio está sendo preparado conforme planejado?     

11.8 A alimentação da escola está bem apresentada e com 
tempero suave?     
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11.9 A salada está exposta, atrativa e bonita aos olhos dos 
alunos?     

11.10 As cantineiras incentivam o consumo de verduras pelos 
alunos?     

11.11 O suco, vitaminas de fruta e leite estão sem açúcar?     

11.12 
As preparações são mantidas tampadas e em temperatura 
adequada (acima de 65º para alimentos quentes e abaixo 
de 10º para alimentos frios) quando não estão sendo 
servidas? 

  

 

 

11.13 É realizada a coleta de amostras diariamente?     
11.14 As amostras estão acondicionadas corretamente?      
11.15 As amostras têm sido descartadas com 72 hrs?     

11.16 Entram na cozinha apenas os responsáveis pela produção 
dos alimentos?     

11.17 Há sobras de comidas preparadas?     
11.18 Acontece reaproveitamento de sobra?      

12 CONTROLES SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

12.1 É realizado o controle do número de refeições servidas 
diariamente? Citar o método de contagem     

12.2 É realizado o controle de estoque de gêneros diariamente?     

13 DOCUMENTAÇÃO SIM NAO  PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

13.1 Alvará Sanitário atualizado     
13.2 Limpeza da caixa d’água (semestral)     
13.3 Desinsetização e/ou Desratização     
13.4 Exames de saúde periódicos     

13.5 Manual de Boas Práticas está disponível e sendo 
utilizado?     

 
NOTA FINAL:                                                                                                                                                  

Observações: 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
Nova Lima, ______ de ________________________ de ______ 

 
Assinaturas/ Carimbo 
 

 
Nutricionista 

 
Coordenadora de Cozinha 

 
Diretor Escolar 
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1.6.12.2.8 Do Quadro de Pessoal 
 

• Toda equipe de trabalho da CONCESSIONÁRIA deverá ser supervisionada e orientada por 

profissional nutricionista, devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionistas 

(CRN), que se responsabilizará tecnicamente pela alimentação distribuída. Ressalta- se que a 

responsabilidade técnica pela execução do PNAE fica à cargo das nutricionistas da Secretaria 

de Educação, conforme determina a Resolução n° 06 de 08 de maio de 2020 e cadastro 

obrigatório na plataforma do SIMEC- FNDE. 

• Para a contratação da mão de obra responsável pela execução da alimentação escolar 

(cozinheiras) deverá possuir experiência comprovada na área e deverá ser exigida formação 

mínima de Ensino Fundamental Incompleto (5º ano), considerando que para o 

desenvolvimento das atividades inerentes a função é requerido o conhecimento de medidas, 

cálculos, leitura, interpretação e execução de cardápios e receitas, dentre outras atribuições. 

• A CONCESSIONÁRIA deverá dispor de mão de obra (cozinheiras) em número suficiente ao 

atendimento das demandas das Unidades, conforme quadro abaixo, assentada no número 

estimado de refeições a serem produzidas e distribuídas diariamente, além de observar o 

horário definido para o intervalo (recreio). Nesse sentido, todos os comensais devem ser 

atendidos no período destinado ao consumo das refeições. 

 

Escolas e Creches Municipais Número de Cozinheiras por 
unidade escolar 

1 E.M. Ana do Nascimento Souza  6 

2 E.M. Áurea Lima Taveira - Prédio 1 8 

3 E.M. Áurea Lima Taveira - Prédio 2 6 

4 E.M. Benvinda Pinto Rocha  10 

5 E.M. Carlos Henrique Róscoe   8 

6 E.M. César Rodrigues  8 

7 E.M. Cristiano Machado  8 

8 E.M. Dalva Cifuentes Gonçalves 9 

9 E.M. David Finlay  8 
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10 E.M. Dona Antonieta Dias de Souza  10 

11 E.M. Dulce Santos Jones  8 

12 E.M. Emília de Lima   7 

13 E.M. Emília de Lima  Fundamental -  ANEXO GEORGE  10 

14 E.M. Florie Wanderley Dias  10 

15 E.M. Harold Jones  8 

16 E.M. José Brasil Dias  10 

17 E.M. José Francisco da Silva  12 

18 E.M. Martha Drummond  Fonseca 8 

19 E.M. Rubem Costa Lima  8 

20 E.M. Urcino do Nascimento 6 

21 E.M. Vera Wanderley Dias  8 

22 E.M. Vicente Estevão dos Santos  10 

23 CEI Professor Cássio Magnani  8 

24 CEI Florie Wanderley Dias  5 

25 CEI Maria da Conceição Taveira Correa 8 

26 CEI Maria de Lourdes Scoralick  7 

27 CEI Nancy Romani 9 

28 CEI Nize Conceição 9 

29 Creche Lar da Esperança   6 

30 Creche Menino Jesus 7 

 

1.6.12.3 Especificação Técnica dos Alimentos 
 

No preparo das refeições a CONCESSIONÁRIA deverá utilizar os gêneros alimentícios de primeira qualidade os quais devem 

estar dentro de seu prazo de validade, frescos e in natura, conforme o caso, além de mão de obra adequada quanto aos 
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quesitos habilidade, higiene pessoal, vestuário, etc. A qualidade dos gêneros alimentícios ofertados pela CONCESSIONÁRIA 

será verificada pela Prefeitura, por meio de visitas periódicas às Unidades escolares pela equipe de nutricionistas da 

Secretaria de Educação. 

1.6.12.3.1 Gêneros Não Perecíveis: 

O Núcleo de Nutrição da Secretaria de Educação poderá, no decorrer da vigência do contrato, incluir ou excluir gêneros 

não- perecíveis para o atendimento aos estudantes matriculados na rede municipal de ensino, conforme demanda do 

município. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  

01 
Açafrão pó fino, homogêneo, coloração amarela intensa, sem adulterações e contaminações 
de qualquer espécie. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido. Embalagem original de fábrica de 50 gramas. 

02 
Adoçante dietético líquido com edulcorantes artificiais, a base de sucralose. Frasco contendo 
100 ml.  
Ex.: Zero Cal Sucralose ou similar. 

03 
Adoçante dietético em pó para uso culinário, a base de eritritol. Não poderá conter ciclamato 
e sacarina sódica.  Embalagem original de fábrica entre 250g e 300g. 
Ex: Zero-cal ou similar. 

04 
Água de coco 100% natural. Sem adição de conservadores artificiais e açúcar. Embalagem Tetra 
Pak de 1 litro, tampa rosqueada. 
Ex: Do Bem ou similar. 

05 

Alimento achocolatado em pó diet ou chocolate em pó diet, instantâneo, boa dissolução, com 
cacau em pó, maltodextrina, vitaminas e minerais, isento de sacarose. Não poderá conter em 
100 grs do produto mais que 250 mg de sódio e 5,5 grs de gordura saturada. Embalagem 
original de fábrica com no mínimo 200g, contendo no rótulo datas de fabricação e ou/lote e 
validade.  
Ex.: Achocolatado Diet Gold ou similar. 

06 

Açúcar cristal tipo 1, de origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana 
de açúcar, sólido, com cristais bem definidos brancos, sem impurezas, sem empedramento. 
Embalagem com 5 quilogramas, contendo no rótulo datas de fabricação e ou/lote e validade. 
Ex.: União ou similar. 

07 
Ameixa seca sem caroço, 100% natural, acondicionada em embalagem plástica original de 
fábrica com 100g, isenta de fungos ou parasitas e livre de fragmentos estranhos. 
Ex: Viva Salute ou similar. 

08 

Amendoim torrado do grupo descascado e subgrupo despeliculado. Classe miúdo, subclasse 
bicolor e tipo único. Sem vagem, grãos inteiros e maduros, sãos, perfeitos e de tamanho e 
coloração uniformes. Livres de qualquer tipo de impurezas, sujidades e resíduos. 
Acondicionada em embalagem plástica original de fábrica. Embalagem de 500 gramas.  
Ex.: Pachá ou similar. 

09 
Amido de milho: Produto amílaceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs 
e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira 
creptação quando comprimidos entre os dedos. Embalado em embalagem de 500g original de 
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fábrica, podendo ter caixa de papel rígido como embalagem secundária.  
Ex.: Pachá ou similar. 

10 

Arroz agulhinha, beneficiado, longo fino, tipo 1, polido à água, sem impurezas, 100% natural, 
não precisa escolher. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes do peso antes 
da cocção. Deve apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após o cozimento. 
Embalagem com 5 Kg original de fábrica. Condições deverão estar de acordo com a Portaria 
MAA 269, 1988, isentos de insetos, parasitos e larvas. 
Ex.: Prato Fino ou similar. 

11 
Atum em conserva: ralado, enlatado, conservado em óleo comestível, primeira qualidade, 
embalagem com 170 gramas, com tampa abre-fácil, sabor natural. 
Ex.: Gomes da Costa ou similar. 

12 
Atum Sólido ao Natural Light: sólido, enlatado, embalagem com mínimo 170 gramas, com 
tampa abre-fácil, sabor natural, tendo como ingredientes únicos atum, água e sal, 
Ex.: Gomes da Costa ou similar. 

13 

Aveia em flocos finos: produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e 
classificação. Em porção de 30g conter no máximo: 110Kcal e 2,5g gorduras totais; no mínimo: 
4g de proteínas e 2,5 g de fibra alimentar; não conter sódio nem açúcar simples. Embalado em 
pacote de no mínimo 165g original de fábrica, podendo ter caixa de papel rígido como 
embalagem secundária.  
Ex.: Quaker ou similar. 

14 
Azeite de Oliva extravirgem, com acidez máxima de 0,5%. Embalagem em vidro ou plástico, de 
cor âmbar ou verde, com bico dosador. Embalagem com conteúdo mínimo de 500 ml. 
Ex.: Cocinero ou similar. 

15 

Aveia em flocos grossos: produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e 
classificação. Em porção de 30g conter no máximo: 110Kcal e 2,5g gorduras totais; no mínimo: 
4g de proteínas e 2,5 g de fibra alimentar; não conter sódio nem açúcar simples. Embalado em 
pacote de no mínimo 450g original de fábrica, podendo ter caixa de papel rígido como 
embalagem secundária.  
Ex.: Quaker ou similar. 

16 

Bebida Vegetal de Coco: bebida feita a partir de água, creme de coco, açúcar, maltodextrina, 
sal, emulsificantes, aromatizantes, estabilizantes, enriquecida com vitaminas, cálcio e outros 
minerais. Embalagem tipo Tetra Pak de 1 litro. 
Ex.: AdeS ou similar. 

17 

Bebida Vegetal de Soja: bebida feita a partir de água, grãos de soja não transgênica, açúcar, 
sal, emulsificantes, aromatizantes, edulcorantes, estabilizantes, enriquecida com vitaminas, 
cálcio e outros minerais. Embalagem tipo Tetra Pak de 1 litro. 
Ex.: AdeS ou similar. 

18 
Biscoito de arroz integral Mini: biscoito de arroz integral e sal, sem conservantes e sem 
aromatizantes. Sem glúten, açúcar, leite e derivados. Embalagem de 150 gramas. 
Ex.: Camil ou similar. 

19 

Biscoito de polvilho: biscoito assado a base de polvilho sem glúten, sem leite e derivados, sem 
lactose; sem conservante, sem aromatizante; sem corante. Pacote com peso mínimo de 100 
gramas. 
Ex.: Nazinha ou similar. 

20 

Biscoito salgado, tipo Cream Cracker, crocante. Deve conter, em 30g do produto: máximo de 
4,5g de gorduras totais, máximo de 190g de sódio e mínimo de 1g de fibra alimentar. Pacote de 
200 gramas. 
Ex.: Aymoré ou similar. 
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21 

Biscoito salgado, tipo Cream Cracker Integral, crocante. Deve conter em 30g do produto: 
máximo de 5g de gorduras totais, máximo de 195g de sódio, e mínimo de 1,5g de fibra 
alimentar. Pacote com no mínimo 200 gramas. 
Ex.: Bauducco ou similar. 

22 

Biscoito doce, tipo Maria ou Maizena, crocante.  Deve conter em 30g do produto: máximo de 
4,0g de gorduras totais, máximo de 100g de sódio, e mínimo de 0,7g de fibra alimentar. Pacote 
com no mínimo 200 gramas. 
Ex.: Aymoré ou similar. 

23 

Biscoito doce, integral, crocante, que tenha cereal integral (aveia ou farinha de trigo integral) 
como ingrediente principal (primeiro da lista). Sabores: cacau e cereais, aveia e mel, morango e 
cereais.  Pacote com no mínimo 150 gramas. 
Ex.: Nesfit ou similar. 

24 

❖ Biscoito integral sem açúcar: Embalagem com no mínimo 150 gramas. Deverá possuir 
farinha de trigo integral como primeiro ingrediente. Não deve conter: Maltodextrina, 
Acessulfame K, Aspartame, Ciclamato, Sacarina, Lactose e/ou Frutose.  
❖ Ex.: Vitao ou similar. 

25 

Biscoito tipo sequilho a base de amido de milho ou de mandioca, açúcar, gordura vegetal, 
ovos, sal e aromatizante. Não contém glúten e lactose. Embalagem com no mínimo 300 
gramas. 
Ex.: Nazinha ou similar. 

26 

Café: tradicional, torrado e moído, dentro dos padrões de qualidade da Instrução Normativa Nº 
16 de 24 de maio de 2010 (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Embalagem 
de 500 gramas, pacotes tipo standing pack, totalmente selada, sem micro-furos. 
Ex.: Café Pilão ou similar. 

27 
Canela em casca. Na embalagem deve conter ingredientes, tabela nutricional, data fabricação 
e/ou lote, data de validade. Embalagem original de fábrica de 20 gramas. 

28 

Canela em pó: especiaria, cascas do tronco de canela da Índia moída, sem adulterações e 
contaminações de qualquer espécie, pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e 
sabor característicos. Embalagem deve conter os ingredientes, tabela nutricional, data de 
fabricação e/ou lote, data de validade. Embalagem original de fábrica de 50 gramas. 
Ex.: Kitano ou similar. 

29 
Canjica de milho: grupo misturada, subgrupo despeliculado, classe branca, tipo 1. Embalagem 
de 500 gramas original de fábrica. 
Ex.: Pachá ou similar. 

30 
Canjiquinha de milho: amarela, fina, livre de impurezas. Embalagem com 500 gramas original 
de fábrica, contendo no rótulo datas de fabricação e/ou lote e validade. 
Ex.: Pachá ou similar. 

31 
Castanha do Pará quebrada sem casca e sem sal. Sem sujidades, em embalagem plástica 
original de fábrica com 500g. 
Ex: Viva Salute ou similar. 

32 

Chá mate: folhas e talos de erva-mate tostada, acondicionado em embalagem de papel rígido 
original de fábrica com 200 gramas, isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 
umidade e de fragmentos estranhos, sem glúten.  
Ex.: Mate Leão ou similar. 

33 

Chocolate em pó 70% de cacau: contenha o percentual de cacau explícito na embalagem. Deve 
apresentar como ingredientes cacau em pó, açúcar e aromatizante. Sem glúten, sem lactose, 
leite e derivados. Acondicionada em embalagem original de fábrica com 200g. 
Ex.: Nestlé ou similar. 



 

67 
 

34 

Cacau em pó: deve conter na embalagem 100% cacau. Ingrediente único: cacau em pó. Sem 
glúten, sem lactose, leite e derivados. Acondicionada em embalagem original de fábrica com 
200g. 
Ex.: Nestlé ou similar. 

35 

Coco ralado: que contenha em sua composição coco ralado, podendo ser adicionado de 
conservante e umectante. Não deve conter açúcar, glúten, colesterol e gordura trans. 
Embalagem de 100g original de fábrica. 
Ex.: Du Coco ou similar. 

36 
Colorau: colorífico, 0% de gordura trans, composto fubá, urucum e oleo vegetal. Pacotes de 
500 gramas. 
Ex.: Pachá ou similar. 

37 

Creme de leite: UHT, homogeneizado, que seja produzido a partir de creme de leite, leite em 
pó, espessante, estabilizantes, sem glúten, com mínimo de 17% de gordura. Embalagem tetra 
brik de 200 gramas. Deve conter registro do Ministério da Agricultura na embalagem.  
Ex.: Itambé ou similar. 

38 Doce de banana sem açúcar. Deve conter como ingredientes banana e, no máximo, ácido 
cítrico. Sem glúten e sem lactose. Embalagem original de fábrica com, no mínimo, 30 gramas. 

39 Essência de Baunilha: aroma artificial de baunilha, água, álcool, corante caramelo IV e vanilina. 
Embalagem de 30ml original de fábrica. 

40 

Farinha de Arroz: Farinha de arroz obtida através da moagem de grãos, de cor branca, aspecto 
de pó fino homogêneo, sem sujidades ou impurezas, produto sem glúten. Embalagem de 1 kg 
original de fábrica. 
Ex.: Urbano ou similar. 

41 
Farinha de mandioca: Farinha de mandioca fina seca, classe branca, tipo 1, isento de parasitas, 
sujidades e larvas. Embalagem de 1 Kg original de fábrica. 
Ex.: Pachá ou similar. 

42 
Farinha de milho amarela em flocos: Produzida a partir da moagem do milho, isenta de 
matéria terrosa e parasitos. Não poderá estar úmida. Embalagem de 500 gramas.  
Ex.: Yoki ou similar. 

43 

Farinha de trigo com fermento, tipo 1: Produto composto de farinha de trigo especial para 
consumo, obtida através da moagem do trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico e fermento 
químico. Deve apresentar cor branca, estar isenta de umidade ou impurezas. Embalagem 
plástica de 1 Kg original de fábrica. 
Ex.: Vilma ou similar. 

44 

Farinha de Trigo tradicional, tipo 1: Produto composto de farinha de trigo especial para 
consumo, obtida através da moagem do trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico. Deve 
apresentar cor branca, estar isenta de umidade ou impurezas. Embalagem plástica de 1 Kg. 
Ex.: Vilma ou similar. 

45 

Farinha de trigo integral: obtida da moagem dos grãos inteiros do trigo. Não deverá apresentar 
sujidades ou impurezas. Quantidade mínima de 4,5 gramas de fibra alimentar em 50 gramas do 
produto. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem plástica de 500g original de fábrica. 
Ex.: Vilma ou similar. 

46 
Feijão Branco, tipo 1: novo, constituído de grãos inteiros e sãos, isento de material terroso, 
sujidades, larvas, parasitos, insetos e mistura de outras variedades e espécies. Devem estar 
acondicionados em embalagens de 500 gramas original de fábrica. Ex.: Camil ou similar 

47 
Feijão Carioca, tipo 1: novo, constituído de grãos inteiros e sãos, isento de material terroso, 
sujidades, larvas, parasitos, insetos e mistura de outras variedades e espécies. Devem estar 
acondicionados em embalagens de 1 quilograma original de fábrica. Ex.: Pink ou similar. 
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48 
Feijão Preto, tipo 1: novo, constituído de grãos inteiros e sãos, isento de material terroso, 
sujidades, larvas, parasitos, insetos e mistura de outras variedades e espécies. Devem estar 
acondicionados em embalagens de 1 quilograma original de fábrica. Ex.: Camil ou similar. 

49 
Feijão Vermelho, tipo 1: novo, constituído de grãos inteiros e sãos, isento de material terroso, 
sujidades, larvas, parasitos, insetos e mistura de outras variedades e espécies. Devem estar 
acondicionados em embalagens de 1 quilograma original de fábrica. Ex.: Camil ou similar 

50 

Fermento biológico seco: fermento biológico, seco, instantâneo. Composto por células de 
leveduras Saccharomyces cerevisae para preparo de produtos fermentados. Embalagem de 10 
gramas original de fábrica. 
Ex.: Fleischmann ou similar. 

51 

Fermento em pó químico, embalagem plástica com tampa de rosca de 250 gramas, composto 
de amido de milho, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Deve 
ferver ao contato com água. 
Ex.: Royal ou similar. 

52 

Fórmula Infantil a base de proteínas lácteas: Em pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, 
indicado para lactentes de 0 a 6 meses de vida. Deve atender a todas as recomendações do 
Codex Alimentarius FAO/OMS e da portaria M.S. n 977/ 1998. Embalagem primárias em latas 
de 400 gramas devidamente rotuladas conforme legislação vigente.  
Ex.: Aptamil ou similar. 

53 

Fórmula Infantil a base de proteínas lácteas: Em pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, 
indicado para lactentes após os 6 meses de vida. Deve atender a todas as recomendações do 
Codex Alimentarius FAO/OMS e da portaria M.S. n 977/ 1998. Embalagem primárias em latas 
de 400 gramas devidamente rotuladas conforme legislação vigente.  
Ex.: Aptamil ou similar. 

54 

Formula infantil sem lactose. Em pó, isenta de sacarose, indicado para lactentes menores de 
um ano. Deve atender a todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e da 
portaria M.S. n 977/ 1998. Embalagem primárias em latas de 400 gramas devidamente 
rotuladas conforme legislação vigente.  
Ex.: Aptamil ou similar. 

55 

Formula infantil com proteína láctea extensamente hidrolizada. Em pó, isenta de sacarose, 
indicado para lactentes menores de um ano. Deve atender a todas as recomendações do Codex 
Alimentarius FAO/OMS e da portaria M.S. n 977/ 1998. Embalagem primárias em latas de 400 
gramas devidamente rotuladas conforme legislação vigente.  
Ex.: Aptamil ou similar. 

56 

Fubá de milho, obtido da moagem do grão de milho, de cor amarela, com sabor e odor 
característico, com ausência de umidade, fermentação e ranço, isento de sujidades, parasitas e 
materiais estranhos. Embalagem de 1 kg original de fábrica, contendo no rótulo datas de 
fabricação e /ou lote e validade. 
Ex.: Pachá ou similar. 

57 
Grão de Bico: de primeira, novo, constituído de grãos inteiros, composto de matéria prima sã, 
limpa, isenta de matéria terrosa, parasitas e insetos. Embalagem plástica atóxica com 500g 
original de fábrica. 

58 
Iogurte Natural Integral – Ingredientes: leite de vaca pasteurizado e fermento lácteo. Não 
contém glúten. Embalado em embalagem plástica, resistente e atóxica, tampa lacrada 
contendo 500g do produto. Selo do IMA ou SIF. 

59 
Leite Integral em Pó: Leite em pó, pacote laminado contendo 400g do produto. Deve 
apresentar em 26g do produto teor de gordura total mínimo de 6,5 g, máximo de 150 mg de 
Sódio e mínimo de 210 mg de cálcio. Composto de leite integral apenas. Selo do IMA ou SIF. 
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60 

Leite Semidesnatado: homogeneizado, que tenha recebido tratamento térmico especial UHT 
(Ultra High Temperature), aquecido até 142 a 145°C por 2 a 4 segundos e resfriado 
rapidamente. Deve apresentar em 200 ml do produto teor de gordura total entre 2,0g a 3,0g, 
máximo de 140 mg de Sódio e mínimo de 210 mg de Cálcio. Composto de leite semidesnatado 
e estabilizantes. Embalagem multilaminada cartonada de 1 litro, asséptica, impermeável ao ar, 
luz e germes, que possua perfeita conservação do sabor e das qualidades nutritivas. Com 
tampa de rosca. Selo do SIF. 
Ex.: Camponesa ou similar. 

61 

Leite Integral: homogeneizado, que tenha recebido tratamento térmico especial UHT (Ultra 
High Temperature), aquecido até 142 a145°C por 2 a 4 segundos e resfriado rapidamente. Deve 
apresentar em 200 ml do produto teor de gordura total de 5 a 8 g sendo no máximo 5 g de 
gordura saturada, máximo de 140 mg de Sódio e mínimo de 210 mg de cálcio . Composto de 
leite integral e estabilizantes. Embalagem multilaminada cartonada de 1 litro, asséptica, 
impermeável ao ar, luz e germes, que possua perfeita conservação do sabor e das qualidades 
nutritivas.  Com tampa de rosca. Selo do SIF. 
Ex.: Camponesa ou similar. 

62 

Leite semidesnatado zero lactose: homogeneizado, que tenha recebido tratamento térmico 
especial UHT (Ultra High Temperature), aquecido até 142 a145°C por 2 a 4 segundos e 
resfriado rapidamente. Deve apresentar em 200 ml do produto teor de gordura total de 2 a 2,5 
g sendo no máximo 1,5 g de gordura saturada, 95 a 130 mg de Sódio e mínimo de 210 mg de 
cálcio . Composto de leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes. Embalagem 
multilaminada cartonada de 1 litro, asséptica, impermeável ao ar, luz e germes, que possua 
perfeita conservação do sabor e das qualidades nutritivas.  Com tampa de rosca. Selo do SIF. 
Ex.: Camponesa ou similar. 

63 
Leite de soja: Leite de soja elaborado com extrato de soja, não contendo glúten e lactose, 
enriquecido com vitaminas e minerais.  Sabor natural. Lata de 300 gramas. 
Ex.: Soymilk ou similar. 

64 
Leite de coco: leite de coco para uso culinário, de origem vegetal, sem açúcar e sem lactose. 
Embalagem de 500mL, em vidro, com tampa plástica rosqueada. 
Ex.: Du Coco ou similar. 

65 

Leite condensado: preparado com leite fluido, açúcar e lactose. Poderá conter leite em pó 
e/ou permeado de leite. 0% de gordura trans. Não deve conter glúten. Embalagem tetra brik 
de 395 gramas. 
Ex.: Itambé ou similar. 

66 Lentilha: Classe média, tipo 1. Embalagem plástica atóxica com 500 gramas original de fábrica.  

67 
Linhaça: Semente de linhaça marrom, grãos integrais, sem sujidades ou gravetos, embalagem 
de 250 gramas original de fábrica. 
Ex.: Pachá ou similar. 

68 Louro em folhas: erva para tempero desidratada. Apresentar folhas inteiras, íntegras, sem 
sujeiras, pedras, galhos ou outros. Embalagem de 3g. 

69 
Macarrão de arroz fusili s/ ovos: Massa alimentícia de arroz sem ovos, tipo parafuso, 1ª 
qualidade. Não contém glúten. Embalagem de 500 grs. 
Ex.: Santa Amália ou similar. 

70 

Macarrão Espaguete sem ovos: massa tipo espaguete, n°8, composto com sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico e corantes naturais. Após o cozimento indicado na 
embalagem, deve apresentar-se solto, macio e com sabor característico e boa digestibilidade. 
Pacote de 500 gramas.  
Ex.: Vilma ou similar. 
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71 
Macarrão parafuso integral: Massa tipo parafuso, sem ovos, composto de Farinha de Trigo e 
Glúten de Trigo. Embalagem de 500 gramas. 
Ex.: Vilma ou similar. 

72 

Macarrão Penne com ovos: Massa tipo penne, composto de sêmola de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais. Após o cozimento indicado na embalagem, deve 
apresentar-se solto, macio e com sabor característico. Embalagem de 500 gramas. 
Ex.: Dona Benta ou similar. 

73 

Macarrão Talharim com ovos: massa tipo talharim, n°1, composto com sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais. Após o cozimento indicado na 
embalagem, deve apresentar-se solto, macio e com sabor característico e boa digestibilidade. 
Pacote de 500 gramas.  
Ex.: Vilma ou similar. 

74 

Macarrão para sopa: Massa de Letrinhas, com sêmola enriquecida com ferro e ácido fólico, 
ovos e corante natural. Deve apresentar-se solto após o cozimento indicado na embalagem: 
boa digestibilidade. Validade mínima de 6 meses. Embalagem de 500 gramas. 
Ex.: Santa Amália ou similar. 

75 

Margarina vegetal com sal à base de água, óleos vegetais, sal, cloreto de potássio, vitaminas, 
emulsificantes, estabilizantes, conservadores, acidulante ácido cítrico, aromatizante. 
Antioxidante EDTA cálcio dissódico, TBHQ e BHT e corantes. Sem Glúten e sem Lactose. 
Embalagem de 500 gramas.  
Ex.: Becel ou similar.  

76 Manteiga: versão com sal. Embalagem com 500g. 
Ex: Itambé ou similar. 

77 

Milho verde em conserva: milho verde em conserva, sem líquido de cobertura, cozido a vapor, 
tendo como ingredientes milho verde, água e sal. Deve apresentar grãos inteiros, com 
tamanho e forma regulares, sem aditivos químicos. Livre de fermentação, isento de matéria 
terrosas, de parasitos e detritos animais e vegetais. Latas com peso drenado de 200 gramas. 
Ex.: Bonduelle ou similar. 

78 
Milho para pipoca: milho para pipoca, classe amarelo, grupo duro, tipo 1, livre de impurezas, 
sujidades e parasitos. Embalagem de 500 gramas. 
Ex.: Pachá ou similar. 

79 
Mistura para bolo sem glúten: mistura em pó para bolo, que tenha como base farinha de arroz 
e não contenha leite. Embalagem plástica de 300 gramas. 
Ex.: SupraSoy ou similar. 

80 Noz-moscada em grão. Embalagem original de fábrica de 8 gramas. Na embalagem deve 
conter ingrediente único noz-moscada, data fabricação e/ou lote, data de validade. 

81 
Óleo de soja refinado Tipo 1, 100% natural; comestível; extrato refinado; 0% de gordura trans. 
Embalagem de 900 ml. 
Ex.: Soya ou similar. 

82 

Orégano desidratado: erva seca, sem adulterações e contaminações de qualquer espécie. Na 
embalagem deve conter ingrediente, tabela nutricional, data fabricação e/ou lote, data de 
validade. Unidade de 5g. 
Ex.: Kitano ou similar.  

83 

Pão sem Glúten: pão isento de glúten e de lactose; com teor máximo de 300mg de sódio a 
cada 50g de produto; período entre data de fabricação e validade de mínimo 4 meses em 
temperatura ambiente. Embalagem plástica com no mínimo 200g.  
Ex.: Jasmine ou similar. 

84 Páprica doce: pó homogêneo, coloração vermelha, sem adulterações e contaminações de 
qualquer espécie. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
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validade e peso líquido. Embalagem original de fábrica de 15 gramas. 

85 

Polpa de tomate: produto resultante da concentração da polpa de tomates maduros, 
escolhidos, sãos e sem pele e sementes por processo tecnológico adequado. Composto de 
tomate, sal e açúcar. Deverá estar isento de fermentação. Embalagem tipo tetra brik com 520 
gramas.  
Ex.: Quero ou similar. 

86 

Polvilho azedo, 100% natural, acondicionado em embalagem de polipropileno, original de 
fábrica com 1 quilograma, aspecto liso fino, isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre 
de umidade e fragmentos estranhos. 
Ex.: Pachá ou similar. 

87 

Polvilho doce, 100% natural, acondicionado em embalagem de polipropileno, original de 
fábrica com 1 quilograma, aspecto liso fino, isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre 
de umidade e fragmentos estranhos. 
Ex.: Pachá ou similar. 

88 

Proteína de soja texturizada: escura, contendo em porção de 50g do produto mínimo de 7g de 
fibra alimentar e máximo de 60mg de sódio. Embalagem plástica de 400 a 500g original de 
fábrica. 
Ex.: Camil ou similar. 

89 

Sal Refinado: sal iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas 
e umidade. Acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. Deverá estar de acordo com a Resolução RDC nº 130, de 26 de maio 
de 2003. Embalagem de 1 kg. 
Ex.: União ou similar.  

90 
Semente de Chia: Semente de chia em grãos, sem sujidades ou gravetos, pacote de 200 
gramas original de fábrica. 
Ex.: Vitao ou similar. 

91 Semente de gergelim branco: sem casca, sem sujidades ou gravetos. Embalagem plástica com, 
no mínimo, 200g original de fábrica. 

92 

Trigo fino para quibe: grãos limpos processados, tipo 1.  Embalagem em saco plástico; 
transparente; não violado; resistente que garantam a integridade do produto. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação; procedência; informações nutricionais; 
número de lote, validade e quantidade do produto. Embalagem de 500 gramas original de 
fábrica. 
Ex.: Yoki ou similar. 

93 
Uva passa escura sem sementes, 100% natural, acondicionada em embalagem plástica original 
de fábrica com 100g, isenta de fungos ou parasitas e livre de fragmentos estranhos. 
Ex: La Violetera ou similar. 

94 
Uva passa branca sem sementes, 100% natural, acondicionada em embalagem plástica original 
de fábrica com 100g, isenta de fungos ou parasitas e livre de fragmentos estranhos. 
Ex: La Violetera  ou similar. 

95 

Vinagre de álcool: Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas 
de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, 
pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez entre 4,0% e 
4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet; sem corantes; sem essências; sem adição de açúcares 
e com volume entre 500 mL e 1 litro. 
Ex.: DiCasa ou similar. 

96 Vinagre de maçã: Fermentado acético de maçã, água e conservante. Ácido acético obtido 
mediante a fermentação acética de maçã e água. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e 
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envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez entre 4,0% e 4,15%. 
Embalagem plástica/garrafa pet; sem corantes; sem essências; sem adição de açúcares e com 
volume entre 500 mL e 1 litro. 
Ex.: DiCasa ou similar. 

97 

Tapioca: farinha de tapioca semi pronta (ou goma pronta para tapioca), hidratada. Contendo 
como ingredientes apenas fécula de mandioca e água ou fécula de mandioca hidratada.  Sem 
glúten, sem leite e derivados, sem adição de sal, sem conservantes. Embalagem de 500g 
original de fábrica. 

98 

Suco de uva tinto integral, não alcoólico, composição exclusiva de uva, sem adição de açúcar, 
sódio, água, conservantes químicos ou outros aditivos. Pasteurizado. Deverá conter registro no 
Ministério da Agricultura. Embalados em garrafas de vidro transparentes com fechamento à 
vácuo, deverá conter rótulo com data de fabricação e/ou data de validade gravadas e número 
do lote, além do número do registro no Ministério da Agricultura. No ato da entrega o produto 
deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 90% do seu prazo total de validade. 
Embalagem de 1 litro. 

99 

Suco de Manga integral, primeira qualidade, não alcoólico, composição exclusiva de manga, 
sem adição de açúcar, sódio, água, conservantes químicos ou outros aditivos. Pasteurizado. 
Deverá conter registro no Ministério da Agricultura. Embalagem Tetra Park em UHT, deverá 
conter rótulo com data de fabricação e/ou data de validade gravadas e número do lote, além 
do número do registro no Ministério da Agricultura. No ato da entrega o produto deverá 
apresentar prazo de validade de no mínimo 90% do seu prazo total de validade. Embalagem de 
1 litro. 

100 

Suco de Goiaba integral, primeira qualidade, não alcoólico, composição exclusiva de goiaba, 
sem adição de açúcar, sódio, água, conservantes químicos ou outros aditivos. Pasteurizado. 
Deverá conter registro no Ministério da Agricultura. Embalagem Tetra Park em UHT, deverá 
conter rótulo com data de fabricação e/ou data de validade gravadas e número do lote, além 
do número do registro no Ministério da Agricultura. No ato da entrega o produto deverá 
apresentar prazo de validade de no mínimo 90% do seu prazo total de validade. Embalagem de 
1 litro. 

101 

Suco de Tangerina integral, primeira qualidade, não alcoólico, composição exclusiva de 
tangerina, sem adição de açúcar, sódio, água, conservantes químicos ou outros aditivos. 
Pasteurizado. Deverá conter registro no Ministério da Agricultura. Embalagem Tetra Park em 
UHT, deverá conter rótulo com data de fabricação e/ou data de validade gravadas e número do 
lote, além do número do registro no Ministério da Agricultura. No ato da entrega o produto 
deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 90% do seu prazo total de validade. 
Embalagem de 1 litro. 
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1.6.12.3.2 Gêneros Perecíveis: 
1.6.12.3.2.1  Hortifrutigranjeiros 

 

ITENS 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

01 

ABACATE – Comum, Manteiga ou Quintal, categoria Extra, tamanho grande e uniforme, 
coloração verde-oliva brilhante, com polpa de coloração verde-amarelada, peso médio unitário 
de 500 a 700 g, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando 
maturidade comercial, isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos 
profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, 
excessivamente maduro ou passado e congelado. 

02 

ABACAXI – Grupo Pérola, Graúdo, Subgrupos Pintado ou Colorido, com coroa, Categoria Extra, 
polpa de coloração branco pérola, formato cônico e casca com espessura fina, Classe I (peso de 
1,2 a 1,5 kg), inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade 
comercial, isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 
e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou 
passado e congelado. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

03 

ABOBRINHA – Italiana ou Menina, Categoria Extra, formato cilíndrico, comprimento de 15 a  20 
cm, diâmetro de 3 a 4 cm, Grau de Tenrura A, coloração da casca verde mosqueada uniforme, 
polpa de coloração creme, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando 
maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos 
profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, 
passada e congelada. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. 

04 

ACELGA – Mineira, em maço, fresca, compacta, folhas de tamanho e coloração brilhante 
uniformes, firme, inteira, limpa, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade 
comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 
e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, passada e congelada. 
Acondicionada em embalagem apropriada. 

05 

AGRIÃO – De qualidade superior, fresco, tamanho e coloração verde- brilhante, uniformes, 
inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, 
isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e 
distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

06 

ALFACE – Americana, Crespa ou Lisa, fresca, tamanho e coloração uniformes, inteiro, limpo, 
firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 
se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

07 

ALHO 
a) Nacional, graúdo, descascado, fresco, sem excesso de umidade, inteiro, limpo, firme, 

fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 
fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. Em 
embalagens de 1 Kg. 

b) Alho brasileiro graúdo, n. 7/8, com casca, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente 
desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores estranhos, de 
pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se 
apresentar desidratado ou murcho.  
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ESPECIFICAÇÃO 
 

08 

ALMEIRÃO – Categoria Extra, de qualidade superior, fresco, tamanho e coloração verde 
uniformes, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade 
comercial, isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 
e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

09 

AMEIXA – Nacional / Importada, casca vermelha e polpa amarela, tipo 61-65 com diâmetro 
equatorial entre 61 e 65 mm, fruta inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou 
apresentando maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, 
danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos e não se apresentar desidratada ou murcha, 
excessivamente madura ou passada e congelado. O lote deverá apresentar homogeneidade 
visual de tamanho e coloração. 

10 

BANANA PRATA CLIMATIZADA EXTRA – Classe 15 (comprimento entre 15 cm e 18 cm), Subclasse 
5 (Amarelo com Ponta Verde), Defeitos Categoria I, Calibre Categoria I (Diâmetro de 32 mm), 
apresentação em pencas, fruta presa ao cacho, com polpa de coloração creme rósea e casca 
com espessura fina. Deverá ser inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou 
apresentando maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, 
danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, 
excessivamente madura ou passada e congelada. O lote deverá apresentar homogeneidade 
visual de tamanho e coloração. 

11 

BANANA NANICA PRIMEIRA - Subclasse 5 (Amarelo com Ponta Verde), Defeitos Categoria I, 
Calibre Categoria I (Diâmetro de 32 mm), apresentação em pencas, fruta inteira e presa ao 
cacho, com polpa de coloração branca creme e casca com espessura fina. Deverá ser limpa, 
firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 
se apresentar desidratada ou murcha, excessivamente madura ou passada e congelada. O lote 
deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

12 

BATATA DOCE – Categoria Extra, coloração intensa e uniforme, compacta e firme, inteira, limpa, 
fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 
se apresentar desidratada ou murcha, passada e congelada. Peso médio de 400 grs/unidade. 

13 

BATATA INGLESA – Agatha, lisa, Categoria Especial, compacta e de coloração clara uniforme, 
Calibre 3 ou Especial (diâmetro de 42 – 85 mm), beneficiada e escovada, livre de umidade 
externa, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade 
comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 
e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, passada. Tamanho e 
formação uniformes. 

14 

BERINJELA – Tipo Extra, Classe 17 (de 17 – 20 cm de comprimento), sub-classe 7(diâmetro de 7 – 
8 cm), Grupo Escura, frutos brilhantes, coloração roxa intensa e uniforme, formato alongado e 
polpa macia. Deverá ser inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando 
maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos 
profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, 
passada e congelada. 

15 

BETERRABA – Sem folhas, Extra, fresca, casca lisa e sem rachaduras, coloração vermelho-escuro 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida (diâmetro variável de 6 – 9 cm) e compacta, Deverá 
ser inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, 
isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e 
distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, passada e congelada. 
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16 

BRÓCOLO MINEIRO - Fresco, com coloração verde-escura uniforme (nas flores, talos e folhas), 
devendo ser bem desenvolvido, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou 
apresentando maturidade comercial, isento de odor estranho, de pragas visíveis a olho nu, 
danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, 
passado e congelado. 

17 

CAQUI – Grupo Doce, Rama Forte ou Fuyu, fresco, formato achatado, casca com coloração de 
alaranjado a vermelho uniforme, polpa com textura macia e coloração amarelo parda, diâmetro 
Classe 6 (6 a 7 cm), defeitos Categoria I, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou 
apresentando maturidade comercial, isento de odor estranho, de pragas visíveis a olho nu, 
danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, 
excessivamente maduro ou passado e congelado. Acondicionados e protegidos em embalagem 
adequada e homologada. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e 
coloração. 

18 

CARÁ – Tipo Extra, acondicionado em embalagem adequada, compacto, casca lisa e firme (sem 
brotos), polpa esbranquiçada, tamanho uniforme, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente 
desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odor estranho, de pragas 
visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar 
desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou passado e congelado. 

19 

CEBOLA AMARELA – Tipo ou Categoria Extra, sabor suave, Grupo I (formato redondo, oblongo 
ou periforme), Graúda, Classe 3 cheio (calibre de 50 a 70 mm), com casca fina, coloração 
amarela brilhante, sem pedúnculo, tamanho e coloração uniformes, compacta, inteira, limpa, 
firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 
se apresentar desidratada ou murcha, passada e congelada.  

20 

CEBOLINHA – Fresca, de qualidade superior, de tamanho e coloração verde uniformes, devendo 
ser inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, 
isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e 
distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, passada e congelada. 

21 

CENOURA – Vermelha, Categoria Extra A, sem rama, fresca, Classe 14 ou 18 (comprimento 
variável de 14 a 22 cm), formato alongado e cilíndrico, sem radículas, sem manchas verdes na 
extremidade, compacta, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando 
maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos 
profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, 
passada e congelada. Acondicionada em embalagem adequada. 

22 

CHUCHU – Categoria Extra, tamanho e coloração uniformes, Classe 250 (peso variável de 250 a 
350 grs), produto com ausência ou poucos espinhos, macio,  inteiro, limpo, firme, 
fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odor estranho, 
de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se 
apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. Acondicionado em embalagem 
adequada. 

23 

COCO SECO - Fruto tipo coco seco, de primeira qualidade, com casca apresentando tamanho e 
conformação uniformes, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando 
maturidade comercial, isento de odor estranho, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, 
podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar passado e congelado. 
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24 

COUVE – Tipo lisa, fresca, com folhas intactas, de qualidade superior, tamanho e coloração 
verde-escuro uniforme, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando 
maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos 
profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, 
passada e congelada. Acondicionada em embalagem adequada, em maços. 

25 

COUVE-FLOR – Categoria Extra, com folhas e ramos intactos, Diâmetro Classe 5 ou 6 (de 17 a 21 
cm), coloração branca uniforme, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou 
apresentando maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, 
danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, 
passada e congelada, 

26 

ESPINAFRE – De qualidade superior, fresco, tamanho e coloração verde-escuro uniforme, 
devendo ser inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade 
comercial, isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 
e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

27 

GOIABA - Grupo Vermelha, Categoria Extra, sem deformidades externas, fresca, Cor da Casca 
Verde Amarelada Uniforme, Calibre 6 (diâmetro de 6 a 7 cm), de formato ovalado a 
arredondado, textura da casca lisa a rugosa, polpa de cor vermelha característica, inteira, limpa, 
firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 
se apresentar desidratada ou murcha, excessivamente madura ou passada e congelada. O lote 
deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

28 

INHAME DEDO, Categoria Extra, fresco, compacto, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente 
desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores estranhos, de pragas 
visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar 
desidratado ou murcho, passado e congelado. Tamanho uniforme e diâmetro variável de 6 a 8 
cm. Peso mínimo unitário de 100 grs. Casca firme, sem rachaduras, sem excesso de radículas, 
coloração característica. 

29 

HORTELÃ – Em maço, fresco, tamanho e coloração verde-escura uniforme, inteiro, limpo, firme, 
fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 
se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

30 JILÓ Comprido Extra - casca deve ser lisa, brilhante, firme e livre de manchas amareladas e sem 
danos físicos ou mecânicos. 

31 

KIWI – Nacional ou Importado, fruto com peso unitário entre 125 – 135 gramas, com polpa de 
textura macia e coloração verde característica, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente 
desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores estranhos, de pragas 
visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar 
desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou passado e congelado.  Devem estar 
acondicionados e protegidos em embalagem adequada e homologada. O lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

32 

LARANJA – PERA EXTRA - subgrupo com sementes, formato esférico com diâmetro aproximado 
de 7 cm, subclasse C2 (cor da casca amarelo-esverdeada), inteira, limpa, firme, fisiologicamente 
desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas 
visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar 
desidratada ou murcha, excessivamente madura ou passada e congelada. Acondicionado em 
embalagem apropriada. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e 
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coloração. 

33 

LIMÃO - TAHITI – Categoria Extra, Subclasse C3 (casca lisa, cor verde-brilhante), ausência de 
sementes, suculência alta e acidez média, Tamanho Médio (diâmetro variável de 48 a 56 mm), 
fruto fresco, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade 
comercial, isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 
e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou 
passado e congelado, acondicionado em embalagem apropriada. O lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

34 

MAÇÃ NACIONAL – GALA OU FUJI – Vermelha, Categoria Extra, fruto apresentando tamanho T-
120-150, formação uniforme, coloração da casca vermelha com estrias, polpa de coloração clara 
intacta, fruta firme, inteira, limpa, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade 
comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 
e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, excessivamente madura ou 
passada e congelada. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

35 

MAMÃO FORMOSA – Categoria Extra, de qualidade superior, formato comprido (oblongado), 
Grau de Maturação Subgrupo 3 (fruto meio maduro, grau de maturação de 25 a 50% da 
superfície da casca amarelada), peso aproximado de 1,3 a 1,5 kg por unidade (Classe ou Calibre L 
ou 1300), inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade 
comercial, isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 
e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou 
passado e congelado. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

36 

MANDIOQUINHA – Categoria Extra A, Classe 12 (comprimento variável de 12 a 18 cm), Subclasse 
4 (diâmetro variável de 40 a 50 mm), fresca, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida 
ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho 
nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou 
murcha, passada e congelada. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes, nem 
escurecimentos. 

37 

MANDIOCA – Tipo Exta. Deverá ser fresca, ter atingido o grau intermediário no tamanho, aroma 
e cor da espécie e variedade, ser inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou 
apresentando maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, 
danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, 
passada e congelada. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes, nem 
escurecimentos na parte comestível. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes, 
nem escurecimentos na parte comestível. 

38 

MANGA – TOMMY, PALMER ou HADEN – Categoria Extra,  ausência de defeitos externos, 
Subclasse Amarela Alaranjada, Classe 350 (peso variável de 351 a 550 grs por unidade), polpa 
com coloração amarelo escura, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou 
apresentando maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, 
danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, 
excessivamente madura ou passada e congelada. O lote deverá apresentar homogeneidade 
visual de tamanho e coloração. 

39 
MANJERICÃO - Manjericão em maço, fresco, tamanho e coloração verde-escura uniforme, 
inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, 
isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e 
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distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

40 

MARACUJÁ AZEDO – Categoria Extra AAAA, Grupo Amarelo, formato globuloso, casca com 
coloração amarelo-brilhante característica, Classe ou Calibre 4 (diâmetro variável entre 75 a 85 
mm), Tipo ou categoria (ocorrência de defeitos graves e leves) Extra, maturação intermediária, 
polpa intacta e firme com coloração alaranjada, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente 
desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores estranhos, de pragas 
visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar 
desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou passado e congelado. O lote deverá 
apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

41 

MARACUJÁ DOCE –  Grupo Amarelo, formato globuloso, casca com coloração amarelo-brilhante 
característica, Classe ou Calibre 4 (diâmetro variável entre 75 a 85 mm), Tipo ou categoria 
(ocorrência de defeitos graves e leves) Extra, maturação intermediária, polpa intacta e firme 
com coloração alaranjada, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando 
maturidade comercial, isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos 
profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, 
excessivamente maduro ou passado e congelado. O lote deverá apresentar homogeneidade 
visual de tamanho e coloração. 

42 

MELANCIA BABY OU PINGO DOCE, formato arredondado, tamanho varietal caçula (peso de 3 a 5 
kg), de qualidade superior, verde com listras finas, polpa vermelha firme e intacta, fruta inteira, 
limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de 
odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 
fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, excessivamente madura ou passada e 
congelada. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

43 

MELÃO AMARELO OU REI – Tipo 10, Categoria Extra, formato arredondado a ovalado, casca 
pouco rugosa a rugosa com coloração amarela uniforme, polpa intacta e firme com coloração 
branco esverdeada a creme, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou 
apresentando maturidade comercial, isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, 
danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, 
excessivamente maduro ou passado e congelado. Peso unitário aproximado de 1,4 kg. 

44 

MILHO VERDE MINEIRO – Em espigas, Tipo Extra, tamanho e coloração uniforme, inteiro limpo, 
firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 
se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou passado e congelado. 

45 

MORANGA HÍBRIDA PRIMEIRA – cor verde escura brilhante, arredondada, casca uniforme, 
cheiro, aspecto e sabor próprios, tamanho uniforme, inteira, limpa, firme, fisiologicamente 
desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas 
visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar 
desidratada ou murcha, excessivamente madura ou passada e congelada. Peso mínimo de 1,8 
Kg. 

46 

MORANGO – Categoria Extra, Classe 15 (diâmetro de 15 a 35 mm), sabor doce, inteiro, limpo, 
firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 
se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou passado e congelado. Frutos 
acondicionados e protegidos em embalagem adequada e homologada. O lote deverá apresentar 
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homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

47 

MOSTARDA – Categoria Primeira, em molhos, fresca, tamanho e coloração verde-escura 
uniforme, compacta, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando 
maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos 
profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, 
passada e congelada, acondicionada em embalagem apropriada. 

48 

OVOS DE GRANJA BRANCO EXTRA – Ovos de qualidade superior, intactos, suficientemente 
desenvolvidos e homogêneos no tamanho. Deverão ser frescos, apresentar casca lisa, opaca, 
limpa e intacta, isenta de umidade externa anormal, mofo ou cheiro desagradável. 
Acondicionamento adequado, em caixas com lotes completos. Deverão constar de forma clara 
as seguintes informações na embalagem do produto: 
- identificação do fabricante e marca; 
- nome e endereço do fabricante; 
- carimbo/ número do SIF. 

 
49 

PEPINO - AODAI EXTRA A ou JAPONÊS-  classe 15 (comprimento variável entre 15 e 20 cm), 
ausência de defeitos, frutos brilhantes, coloração verde-escura intensa, formato alongado, polpa 
macia e firme, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade 
comercial, isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 
e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. Peso 
unitário variável de 160 a 240 grs. 

 
50 

PÊRA – WILLIANS ou PORTUGUESA – Categoria Extra, peso unitário superior a 200 grs, formato 
oblongo, maturação intermediária, coloração da casca amarela a verde-amarelada, polpa firme 
e de coloração branca, fruta inteira, limpa, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando 
maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos 
profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, 
excessivamente madura ou passada e congelada. Frutos devem estar acondicionados e 
protegidos em embalagem adequada e homologada. O lote deverá apresentar homogeneidade 
visual de tamanho e coloração. 

 
51 

PÊSSEGO – Nacional ou Importado, de qualidade superior, de tamanho e cor uniformes, fruto 
inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, 
isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e 
distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou 
passado e congelado. 

52 

PIMENTÃO VERDE - Categoria Extra A. Tamanho Classe 12 (variável de 12 a 15 cm), Diâmetro 
Subclasse 6 (variável de 6 a 8 cm),  coloração 100% verde-escura, fresco, inteiro, limpo, firme, 
fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 
se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

53 

PIMENTÃO VERMELHO - Categoria Extra. Tamanho Classe 12 (variável de 12 a 15 cm), Diâmetro 
Subclasse 6 (variável de 6 a 8 cm),  coloração 100% vermelha, fresco, inteiro, limpo, firme, 
fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 
se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 
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54 

PIMENTÃO AMARELO - Categoria Extra. Tamanho Classe 12 (variável de 12 a 15 cm), Diâmetro 
Subclasse 6 (variável de 6 a 8 cm),  coloração 100% amarela, fresco, inteiro, limpo, firme, 
fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 
se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

55 

QUIABO – Categoria Extra, Subgrupo Verde, Tamanho Classe 9 (comprimento variável de 9 a 12 
cm), liso, fresco, macio, coloração verde uniforme, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente 
desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores estranhos, de pragas 
visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar 
desidratado ou murcho, passado e congelado. 

56 

REPOLHO HÍBRIDO – Categoria Extra, fresco, folhas externas lisas e de cor verde, inteiro, limpo, 
firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 
se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado.  Tamanho médio, peso unitário 
aproximado de 1,0 Kg. 

57 

REPOLHO ROXO – Categoria Extra,  fresco, folhas externas lisas e de cor roxa intensa, inteiro, 
limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de 
odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 
fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. Tamanho médio, 
peso unitário aproximado de 1,0 Kg. 

58 

RÚCULA - De qualidade superior, fresca, tamanho e coloração verde uniforme, inteira, limpa, 
firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 
se apresentar desidratada ou murcha, ou passada e congelada. 

59 

SALSÃO MINEIRO - De qualidade superior, fresco, tamanho e coloração verde uniforme, inteiro, 
limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de 
odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 
fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

60 

SALSINHA – Fresca, de qualidade superior, de tamanho e coloração verde-escura uniforme, 
inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, 
isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e 
distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, ou passada e congelada. 
Acondicionada em embalagem adequada. 

61 

TAIOBA - Fresca, de qualidade superior, com folhas brilhantes, lisas e viçosas, sem áreas escuras, 
com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, inteira, limpa, firme, 
fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 
se apresentar desidratada ou murcha, ou passada e congelada. De colheita recente, em maços. 

62 

TANGERINA- PONKAN ou RIO – Categoria Graúda, de qualidade superior, Subclasse C2 
(coloração amarelo esverdeada), Subgrupo com semente, Graúda com diâmetro mínimo de 82 
mm, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade 
comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 
e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, excessivamente madura ou 
passada e congelado. 
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63 

TOMATE LONGA VIDA OU TOMATE SANTA CRUZ – Categoria Extra AA, de qualidade superior, 
coloração vermelho característica, Subgrupo Colorido (mais de 60 % da cor final), apresentação 
Normal, calibre 4 (diâmetro equatorial unitário de 70 a 100 mm), inteiro, limpo, firme, 
fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 
se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou passado e congelado. 

64 

TOMATE ITALIANO - italiano ou Andrea, tipo extra AA, cor vermelho, graúdo e uniforme, polpa 
firme e intacta, com 50% de maturação e suficientemente desenvolvido, sendo tolerado ligeiros 
defeitos na conformação e aparência. Deve ser isento de sujidade, parasitas, substâncias 
terrosas e resíduos de defensivos agrícolas, e sem lesões de origem física ou mecânica. Os 
mesmos deverão ser entregues separadamente do restante para garantir sua integridade física, 
em embalagem plástica. Não serão aceitos tomates decorrentes de transporte inadequado. 

65 

UVA THOMPSON OU CRIMSON – Categoria Extra, nacional, sem sementes, Classe 200 (peso do 
cacho de 200 a 500 grs),  cachos de coloração uniforme, inteiros, limpos, firmes, 
fisiologicamente desenvolvidos ou apresentando maturidade comercial, isentos de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 
se apresentarem desidratados ou murchos, excessivamente maduros ou passados e congelados. 
Acondicionada em embalagem plástica apropriada. 

66 

VAGEM- MACARRÃO ou RASTEIRA – Categoria Extra, de qualidade superior, classe do 
comprimento da menor vagem de 12 cm, grau de tenrura 1, coloração brilhante uniforme, 
inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, 
isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e 
distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, passada e congelado. 

 

 

1.6.12.3.2.2  Carnes (Bovina, Suína, Frango e Peixe) 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  

01 

Carne bovina (ACÉM) in natura moída congelada (IQF) 
- Carne bovina (ACÉM) moída congelada (IQF)-ingredientes: carne bovina in natura. Não contém 
glúten. Carne bovina moída, corte acém, congelada com tecnologia Individually Quick Frozen 
(IQF), para congelamento individual, isenta de cartilagem, sebo, ossos e aponeuroses. Com teor 
de gordura animal máximo de 10%. Deverá apresentar-se livre de parasitas e de quaisquer 
substâncias contaminantes que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Produtos devem 
ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou 
pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Embalagem primária: embalagem em sacos 
plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de 
acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para o contato direto com alimentos, de 
acordo com a Resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem 
perfurações ou vazamentos. Pacotes com 1 kg (creches e SEMDS) e 2 kg (escolas). Secundária: 
embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao 
empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte 
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ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de 
validade. Caixas com até 12 kg. Rotulagem: deve atender a legislação vigente, com a 
identificação do corte utilizado. Deverá constar na embalagem carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal) e n º da aprovação de rótulo emitido pelo DIPOA (Departamento de Inspeção 
de Produtos de Origem Animal ou IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária). 
Prazo de validade: mínimo de 06 meses. Armazenamento: armazenar e conservar a temperatura 
de até -12ºc ou mais frio. 

02 

Carne bovina (PATINHO) in natura em Cubos congelada (IQF)- Carne bovina (PATINHO) sem 
osso, em cubos com aproximadamente 20 gramas, congelada (IQF)-ingredientes: carne bovina in 
natura. Não contém glúten. Os cubos de patinho devem ser congeladas individualmente, 
tecnologia Individually Quick Frozen (IQF), com dimensões de 2 x 2 cm, para congelamento 
individual, isenta de cartilagem, sebo, ossos e aponeuroses com teor de gordura animal máximo 
de 10%. Devem ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção 
Federal (SIF) ou pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Embalagem primária: embalagem 
em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com 
rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para o contato direto com 
alimentos, de acordo com a Resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na 
boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 1 kg (creches e SEMDS) e 2 kg (escolas). 
Secundária: embalagem secundaria do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, 
adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante 
o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu 
período de validade. Caixas com até 12 kg. Rotulagem: deve atender a legislação vigente, com a 
identificação do corte utilizado. Deverá constar na embalagem carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal) e n º da aprovação de rótulo emitido pelo DIPOA (Departamento de Inspeção 
de Produtos de Origem Animal ou IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária). 
Prazo de validade: mínimo de 06 meses. Armazenamento: armazenar e conservar a temperatura 
de até -12ºc ou mais frio. 

03 

Carne bovina (Chã de Dentro) in natura em Iscas congelada (IQF)- Carne bovina (Chã de 
Dentro) sem osso, em íscas, congelada (IQF)-ingredientes: carne bovina in natura. Não contém 
glúten. As iscas de Chã de Dentro devem ser congeladas individualmente, tecnologia Individually 
Quick Frozen (IQF), para congelamento individual, isenta de cartilagem, sebo, ossos e 
aponeuroses com teor de gordura animal máximo de 10%. Devem ser provenientes de 
estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou pelo Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA). Embalagem primária: embalagem em sacos plásticos de polietileno de 
baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente 
(RDC 360), aprovada para o contato direto com alimentos, de acordo com a Resolução 105/99 da 
ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 
1 kg (creches e SEMDS) e 2 kg (escolas). Secundária: embalagem secundaria do produto deverá 
ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita 
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade. Caixas com até 12 kg. Rotulagem: deve 
atender a legislação vigente, com a identificação do corte utilizado. Deverá constar na 
embalagem carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) e n º da aprovação de rótulo emitido 
pelo DIPOA (Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal ou IMA (Instituto 
Mineiro de Agropecuária). 
Prazo de validade: mínimo de 06 meses. Armazenamento: armazenar e conservar a temperatura 
de até -12ºc ou mais frio. 

04 
Coxa e contracoxa de frango congelada (IQF)- Coxa e contracoxa de frango com osso, cortes 
uniformes, isentas de temperos e aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam 
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impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais, congelado (IQF). As coxas e 
contracoxas devem ser congeladas individualmente-tecnologia Individually Quick Frozen (IQF), 
sem acúmulo de sangue e gelo Produtos devem ser provenientes de estabelecimento 
inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou pelo Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA). Embalagem primária: embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, 
contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), 
aprovada para o contato direto com alimentos, de acordo com a Resolução 105/99 da ANVISA, 
com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 1 kg 
(creches) e 2 kg (escolas). Secundária: embalagem secundária do produto deverá ser em caixa 
de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, 
resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do 
produto durante todo o seu período de validade. Caixas com até 12 kg. Rotulagem: deve 
atender a legislação vigente, com a identificação do corte utilizado. Deverá constar na 
embalagem carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) e n º da aprovação de rótulo emitido 
pelo DIPOA (Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal ou IMA (Instituto 
Mineiro de Agropecuária). Prazo de validade: mínimo de 06 meses. Armazenamento: armazenar 
e conservar a temperatura de até -12ºc ou mais frio. 

05 

Peito de frango em cubos congelada (IQF)- peito de frango sem pele e sem osso, sem tempero, 
congelado (IQF) - ingredientes: carne de frango (peito de frango). Não contém glúten. Os cubos 
devem ser congelados individualmente-tecnologia Individually Quick Frozen (IQF), com 
dimensões de 2 x 2 cm, carne não deve conter nervos, aparas, cartilagem, ossos ou pele. Sem 
acúmulo de sangue e gelo, com teor de gordura animal máximo de 12%. Produtos devem ser 
provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou pelo 
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Embalagem primária: embalagem em sacos plásticos 
de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com 
legislação vigente (RDC 360), aprovada para o contato direto com alimentos, de acordo com a 
Resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou 
vazamentos. Pacotes com 1 kg (creches) e 2 kg (escolas). Secundária: embalagem secundária do 
produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, 
lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que 
garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Caixas com até 12 kg. 
Rotulagem: deve atender a legislação vigente, com a identificação do corte utilizado. Deverá 
constar na embalagem carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) e n º da aprovação de 
rótulo emitido pelo DIPOA (Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal ou IMA 
(Instituto Mineiro de Agropecuária). Prazo de validade: mínimo de 06 meses. Armazenamento: 
armazenar e conservar a temperatura de até -12ºc ou mais frio. 

06 

Pernil Suíno em Cubos Congelada (IQF) - pernil traseiro carne suína em cubos congelada (IQF) -
Ingredientes: carne de suíno (pernil) sem osso. Não contém glúten. Os cubos devem ser 
congelados individualmente - Individually Quick Frozen (IQF), com dimensões de 2 x 2 cm, carne 
não deve conter nervos, aparas, cartilagem ou ossos com teor de gordura animal máximo de 5%. 
Produtos devem ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção 
Federal (SIF) ou pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Embalagem primária: embalagem 
em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com 
rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para o contato direto com 
alimentos, de acordo com a Resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na 
boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 1 kg (creches) e 2kg (escolas). Secundária: 
embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao 
empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte 
ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de 
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validade. Caixas com até 12 kg. Rotulagem: deve atender a legislação vigente, com a 
identificação do corte utilizado. Deverá constar na embalagem carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal) e n º da aprovação de rótulo emitido pelo DIPOA (Departamento de Inspeção 
de Produtos de Origem Animal ou IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária). 
Prazo de validade: mínimo de 06 meses. Armazenamento: armazenar e conservar a temperatura 
de até -12ºc ou mais frio. 

07 

Pernil Suíno em Iscas Congelada (IQF)- pernil traseiro carne suína em iscas congelada (IQF) -
Ingredientes: carne de suíno (pernil) sem osso. Não contém glúten. As íscas devem ser 
congeladas individualmente - Individually Quick Frozen (IQF), carne não deve conter nervos, 
aparas, cartilagem ou ossos com teor de gordura animal máximo de 05%. Produtos devem ser 
provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou pelo 
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Embalagem primária: embalagem em sacos plásticos 
de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com 
legislação vigente (RDC 360), aprovada para o contato direto com alimentos, de acordo com a 
Resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou 
vazamentos. Pacotes com 1 kg (creches e SEMDS) e 2kg (escolas). Secundária: embalagem 
secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento 
recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade. 
Caixas com até 12 kg. Rotulagem: deve atender a legislação vigente, com a identificação do corte 
utilizado. Deverá constar na embalagem carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) e n º da 
aprovação de rótulo emitido pelo DIPOA (Departamento de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal ou IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária). 
Prazo de validade: mínimo de 06 meses. Armazenamento: armazenar e conservar a temperatura 
de até -12ºc ou mais frio. 

08 
 

Filé de Tilápia Congelado (IQF): tilápia de primeira qualidade, sem espinha, sem pele, limpo, em 
bifes de aproximadamente 150g, isento de toda e qualquer evidência de decomposição. Os filés 
de tilápia devem ser congelados individualmente-tecnologia Individually Quick Frozen (IQF). 
Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº 
de lote, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM com prazo de 
validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. Deverá ser entregue CONGELADO. 
Embalagem primária de 2 Kg (escolas) e 1 Kg (creches e SEMDS) apresentando rótulo de acordo 
com a Instrução Normativa nº 22 de 24/11/05, marca do produto e prazo de validade. De acordo 
com a portaria nº 210, de 10 de novembro de 1998, deve apresentar no máximo 15% de água 
no processo de descongelamento. 

 

1.6.12.3.3  Elaboração de cardápios 
 
1.6.12.3.3.1  Elaboração dos Cardápios padrão 

Os cardápios deverão seguir as diretrizes das legislações vigentes do PNAE através da Resolução nº 06 de 2020 do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, Resolução FNDE/MEC nº 20, de 2 de dezembro de 2020, Resolução 

FNDE/MEC nº 21 de 16 de novembro de 2021 nos dispositivos legais do PNAE.  Conforme já mencionado anteriormente 

nesse documento, a elaboração dos cardápios será uma responsabilidade da equipe técnica do quadro efetivo de 

nutricionistas da Prefeitura de Nova Lima, de acordo com o previsto na Seção II – Dos Cardápios da Alimentação Escolar. 
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A seguir, cita-se pontos importantes da Resolução que dizem respeito aos cardápios do PNAE: 

Art. 17 Os cardápios da alimentação escolar devem ser elaborados pelo RT do 
PNAE, tendo como base a utilização de alimentos in natura ou minimamente 
processados, de modo a respeitar as necessidades nutricionais, os hábitos 
alimentares, a cultura alimentar da localidade e pautar-se na sustentabilidade, 
sazonalidade e diversificação agrícola da região e na promoção da alimentação 
adequada e saudável.  

§ 2º Estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com 
altas habilidades/superdotação devem receber a alimentação escolar no 
período de escolarização e, no mínimo, uma refeição no contraturno, quando 
em AEE, de modo a atender às necessidades nutricionais, conforme suas 
especificidades.  

§ 3º Os cardápios devem atender às especificidades culturais das comunidades 
indígenas e/ou quilombolas.  

§ 4º Cabe ao nutricionista RT a definição do horário e do alimento adequado a 
cada tipo de refeição, respeitados o hábito e a cultura alimentar.  

§ 5º A porção ofertada deve ser diferenciada por faixa etária dos estudantes, 
conforme suas necessidades nutricionais diárias.  

§ 6º Os cardápios de cada etapa e modalidade de ensino devem conter 
informações sobre o horário e tipo de refeição, o nome da preparação, os 
ingredientes que a compõem, bem como informações nutricionais de energia e 
macronutrientes, além da identificação e assinatura do nutricionista.  

§ 7º Para os cardápios planejados para as creches, adicionalmente, devem ser 
apresentados a consistência das preparações e os micronutrientes prioritários 
dispostos no Anexo IV.  

§ 8º Os cardápios com as informações nutricionais de que tratam os parágrafos 
anteriores devem estar disponíveis em locais visíveis nas Secretarias de 
Educação, nas unidades escolares e nos sítios eletrônicos oficiais da EEx.  

§ 9º Os cardápios devem ser apresentados periodicamente ao CAE para 
subsidiar o monitoramento da execução do Programa.  
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§ 10 Devem ser elaboradas Fichas Técnicas para todas as preparações do 
cardápio, contendo receituário, padrão de apresentação, componentes, valor 
nutritivo, quantidade per capita, custo e outras informações.  

Art. 18 Os cardápios devem ser planejados para atender, em média, as 
necessidades nutricionais estabelecidas na forma do disposto no Anexo IV desta 
Resolução, sendo de:  

I – no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais de energia, 
macronutrientes e micronutrientes prioritários, distribuídas em, no mínimo, 
duas refeições, para as creches em período parcial;  

II – no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais de 
energia, macronutrientes e micronutrientes prioritários, distribuídas em, no 
mínimo, três refeições, para as creches em período integral, inclusive as 
localizadas em comunidades indígenas ou áreas remanescentes de quilombos; 
III – no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias de 
energia e macronutrientes, por refeição ofertada, para os estudantes 
matriculados nas escolas localizadas em comunidades indígenas ou em áreas 
remanescentes de quilombos, exceto creches;  

IV – no mínimo 20% (vinte por cento) das necessidades nutricionais diárias de 
energia e macronutrientes, quando ofertada uma refeição, para os demais 
estudantes matriculados na educação básica, em período parcial;  

V – no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias de 
energia e macronutrientes, quando ofertadas duas ou mais refeições, para os 
estudantes matriculados na educação básica, exceto creches em período 
parcial;  

VI – no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais, 
distribuídas em, no mínimo ,três refeições, para os estudantes participantes de 
programas de educação em tempo integral e para os matriculados em escolas 
de tempo integral.  

39 § 1º Em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período 
parcial, os cardápios devem ofertar, obrigatoriamente, no mínimo 
280g/estudantes/semana de frutas in natura, legumes e verduras, assim 
distribuídos: I – frutas in natura, no mínimo, dois dias por semana; II – 
hortaliças, no mínimo, três dias por semana. II – legumes e verduras, no mínimo, 
três dias por semana. (Redação dada pela Resolução CD/FNDE nº 20/2020, de 
02 de dezembro de 2020)  
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§ 2º Em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período 
integral, os cardápios devem ofertar, obrigatoriamente, no mínimo 
520g/estudantes/semana de frutas in natura, legumes e verduras, assim 
distribuídos: I – frutas in natura, no mínimo, quatro dias por semana; II – 
hortaliças, no mínimo, cinco dias por semana. II – legumes e verduras, no 
mínimo, cinco dias por semana. (Redação pela Resolução CD/FNDE nº 20/2020, 
de 02 de dezembro de 2020) 

 § 3º As bebidas à base de frutas não substituem a obrigatoriedade da oferta 
de frutas in natura.  

§ 4º É obrigatória a inclusão de alimentos fonte de ferro heme no mínimo 4 
(quatro) dias por semana nos cardápios escolares. No caso de alimentos fonte 
de ferro não heme, estes devem ser acompanhados de facilitadores da sua 
absorção, como alimentos fonte de vitamina C.  

§ 5º É obrigatória a inclusão de alimentos fonte de vitamina A pelo menos 3 
dias por semana nos cardápios escolares. 

 § 6º Os cardápios devem, obrigatoriamente, limitar a oferta de: I – produtos 
cárneos a, no máximo, duas vezes por mês; II – legumes e verduras em conserva 
a, no máximo, uma vez por mês; II – alimentos em conserva a, no máximo, uma 
vez por mês; (Redação dada pela Resolução CD/FNDE nº 20/2020, de 02 de 
dezembro de 2020) III – bebidas lácteas com aditivos ou adoçados a, no 
máximo, uma vez por mês em unidades escolares que ofertam alimentação 
escolar em período parcial e, no máximo, duas vezes por mês em unidades 
escolares que ofertam alimentação escolar em período integral; III – líquidos 
lácteos com aditivos ou adoçados a, no máximo, uma vez por mês em unidades 
escolares que ofertam alimentação escolar em período parcial e, no máximo, 
duas vezes por mês em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em 
período integral; (Redação dada pela Resolução CD/FNDE nº 20/2020, de 02 de 
dezembro de 2020) IV – biscoito, bolacha, pão ou bolo a, no máximo, duas vezes 
por semana quando ofertada uma refeição, em período parcial; a, no máximo, 
três vezes por semana quando ofertada duas refeições ou mais, em período 
parcial; e a, no máximo, sete vezes por semana quando ofertada três refeições 
ou mais, em período integral; V – doce a, no máximo, uma vez por mês; VI – 
preparações regionais doces a, no máximo, duas vezes por mês em unidades 
escolares 3 que ofertam alimentação escolar em período parcial; e a, no 
máximo, uma vez por semana em unidades escolares que ofertam alimentação 
escolar em período integral; VII – margarina ou creme vegetal a, no máximo, 
duas vezes por mês em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em 
período parcial; e a, no máximo, uma vez por semana em unidades escolares 
que ofertam alimentação escolar em período integral.  

§ 7º É proibida a oferta de gorduras trans industrializadas em todos os 
cardápios. 



 

88 
 

 § 8º É proibida a oferta de alimentos ultraprocessados e a adição de açúcar, 
mel e adoçante nas preparações culinárias e bebidas para as crianças até três 
anos de idade, conforme orientações do FNDE.  

Art. 19 Para as refeições da alimentação dos estudantes com mais de três anos 
de idade, recomenda-se no máximo: I – 7% (sete por cento) da energia total 
proveniente de açúcar simples adicionado; II – 15 a 30% (quinze a trinta por 
cento) da energia total proveniente de gorduras totais; III – 7% (sete por cento) 
da energia total proveniente de gordura saturada; IV – 600 mg (seiscentos 
miligramas) de sódio ou 1,5 gramas de sal per capita, em período parcial, 
quando ofertada uma refeição; V – 800 mg (oitocentos miligramas) de sódio ou 
2,0 gramas de sal per capita, em período parcial, quando ofertadas duas 
refeições; VI – 1.400 mg (mil e quatrocentos miligramas) de sódio ou 3,5 gramas 
de sal per capita, em período integral, quando ofertadas três ou mais refeições. 
§ 1º Recomenda-se que os cardápios do PNAE ofereçam diferentes alimentos 
por semana, de acordo com o número de refeições ofertadas: I – Mínimo de 10 
alimentos in natura ou minimamente processados por semana, para cardápios 
que forneçam 1 refeição/dia ou atendem a 20% das necessidades nutricionais 
diárias; II – Mínimo de 14 alimentos in natura ou minimamente processados por 
semana, para cardápios que forneçam 2 refeições/dia ou atendem a 30% das 
necessidades nutricionais diárias; III – Mínimo de 23 alimentos in natura ou 
minimamente processados por semana, para cardápios que forneçam 3 ou mais 
refeições/dia ou atendem a 70% das necessidades nutricionais diárias.  

Art. 20 A EEx deve aplicar teste de aceitabilidade aos estudantes sempre que 
introduzir no cardápio alimento novo ou quaisquer outras alterações 
inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos 
cardápios praticados frequentemente. Parágrafo único. A EEx é responsável 
pela aplicação do teste de aceitabilidade, o qual deve ser planejado e 
coordenado pelo RT do PNAE, conforme metodologia definida pelo FNDE. 

Faz-se necessário ressaltar que o planejamento de cardápios é um processo dinâmico, sendo que o mesmo está passível de 

alterações em virtude de mudanças na legislação do PNAE, bem como em relação aos resultados dos testes de 

aceitabilidade realizados entre os estudantes. Atualmente os mesmos apresentam cerca de 85-90% de aprovação entre os 

estudantes, de acordo com o teste realizado nas escolas municipais.  
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A revisão dos per captas e porcionamento das preparações encontra- se em andamento devido às alterações da legislação. 
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1.6.12.3.3.2 Elaboração dos Cardápios para atendimento aos alunos com 
necessidades alimentares especiais 

De acordo com a Lei nº 12.982 de 2014, é obrigatória a elaboração de cardápios diferenciados para a alimentação escolar 

de estudantes com necessidades alimentares especiais como diabetes mellitus, alergia alimentar, intolerância à lactose, 

doença celíaca, obesidade, dislipidemias e demais patologias ou outra necessidade alimentar especial, como por exemplo 

o hábito alimentar vegetariano. De acordo com a Resolução nº 06 de 2020:  
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Art. 17  

§ 1º Os cardápios devem ser adaptados para atender aos estudantes diagnosticados 
com necessidades alimentares especiais tais como doença celíaca, diabetes, 
hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares, dentre outras.  

 

No item 1.6.12.3 Especificação Técnica dos Alimentos foram elencados os alimentos necessários para as doenças mais 

recorrentes, sendo que, caso haja estudantes portadores de outras necessidades alimentares não constante nesse anexo, 

os mesmos também deverão receber alimentação adequada pela CONCESSIONÁRIA. 

 

Ressalta-se que o atendimento aos alunos com necessidades alimentares especiais será realizado com base no 

Levantamento Epidemiológico realizado em todas as unidades escolares, Manual de Alunos com necessidades alimentares 

da Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Lima e com base no Caderno de Referência sobre Alimentação Escolar 

para Estudantes com necessidades alimentares especiais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
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1.6.12.3.3.3 Elaboração dos Cardápios para as datas festivas e para a 
realização de atividades extra classe 

 

Os cardápios da alimentação escolar deverão apresentar opções de preparações diferenciadas nas seguintes datas: 

1.6.12.3.3.3.1 Páscoa 
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1.6.12.3.3.3.2 Semana das Crianças 
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1.6.12.3.3.3 .3Mês de Dezembro (Formaturas) 

Poderão ocorrer atividades extraclasse, com a participação de alunos em excursões, visitas técnicas, campeonatos de 

esporte que exijam que seja servido um kit lanche. 

Poderão ocorrer, conforme demanda do município, elaboração dos cardápios para atendimento de período de férias. 
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1.6.12.3.4  Relação de Equipamentos, Utensílios de cozinha, Uniformes e EPI´s de 
fornecimento obrigatório pela CONCESSIONÁRIA 
 
1.6.12.3.4.1  Equipamentos de Cozinha 

Os equipamentos que eventualmente vierem a ser fornecidos deverão apresentar eficiência energética (Artigo 8º do 

Decreto 45.765, de 20/04/2001) e redução de consumo. A CONTRATADA deverá fornecê-los em plenas condições de uso e 

funcionamento. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  

01 

BALANÇA DIGITAL: 

 Capacidade de 30Kg, início de pesagem a partir de 5g. Prato em aço inox, display led, inclui 
função tara. Tipo de alimentação: bateria e corrente elétrica. Balança com selo do Inmetro. 
Garantia mínima de 12 meses. 
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02 

BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COMERCIAL INDUSTRIAL 300KG/50G:  
 
Balança digital com capacidade para 300kg, início de pesagem a partir de 50g. Pés 
antiderrapantes e niveladores. Indicador de peso fixado a uma coluna articulada, com displays 
de cristal líquido com backlight. Plataforma em aço inoxidável, base em aço carbono de fácil 
higienização. Tara: até a capacidade máxima.  Bateria interna recarregável; fonte adaptadora 
multivoltagem; flexibilidade no uso de tara; função de tara sucessiva. Medidas da plataforma 
(LxC): 40 x 50 cm; medida da coluna: 57,5 cm; medidas totais (AxLxC): 85,5 x 40 x 72,3 cm. 
Aprovada pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. 

03 

BALCÃO TÉRMICO SELF SERVICE COM 6 CUBAS QUENTES:  
 
Carro buffet térmico com sistema de platibanda, servindo também como cobertura para as 
cubas/GN, apoiada através de mão-francesa. Com cobertura de vidro curvo inteiro de 4 
mm,  temperatura de aquecimento controlada por termostato de 20º à 80ºC, pés cromados 
confeccionados com tubo inteiro, totalmente livre de solda na sua base. Cada 2 cubas 1/2 
podem ser substituídas por uma cuba 1/1. Rodízios com trava para evitar o deslocamento do 
equipamento durante o uso. Altura: 1355 mm, Largura sem Platibanda: 609 mm, Largura com 
Platibanda: 1065 mm, Profundidade: 1080 mm, Potência Resistência: 2000 W, Cuba 1/2 Quente: 
325 x 265 x 100 mm, Cuba 1/1 Quente: 530 x 325 x 100 mm,  110 volts. Garantia mínima de 12 
meses. 

04 

BALCÃO TÉRMICO SELF SERVICE COM 8 CUBAS QUENTE: 
 
 Carro buffet térmico com sistema de platibanda, servindo também como cobertura para as 
cubas/GN, apoiada através de mão-francesa. Com cobertura de vidro curvo inteiro de 4 
mm,  temperatura de aquecimento controlada por termostato de 20º à 80ºC, pés cromados 
confeccionados com tubo inteiro, totalmente livre de solda na sua base. Cada 2 cubas 1/2 
podem ser substituídas por uma cuba 1/1. Rodízios com trava para evitar o deslocamento do 
equipamento durante o uso. Altura: 1355 mm, Largura sem Platibanda: 609 mm, Largura com 
Platibanda: 1065 mm, Profundidade: 1415 mm, Potência Resistência: 2000 W, Cuba 1/2 Quente: 
325 x 265 x 100 mm, Cuba 1/1 Quente: 530 x 325 x 100 mm, 110 volts. Garantia mínima de 12 
meses. 

05 

BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS: 
  
Cuba em inox com capacidade de massa pronta para 12 litros. Deve ter grade de segurança que 
impede o acesso das mãos do usuário nas partes móveis do equipamento. Velocidade por polia 
variadora com 6 variações de velocidade. Potência Monofásica: 1/3 Cv. Consumo monofásico: 
0,26 kW/h. Dimensões: (AxLxC): 56 x 31 x 69 cm. Peso: 45Kg. Voltagem: 127v. 
Garantia mínima de 12 meses. 

06 

BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS:  
 
Batedeira com pedestal, estrutura, cabeçote e base em alumínio fundido e seu bojo em aço 
inox, possuindo uma capacidade de 5 litros.  Acompanha 03 batedores intercambiáveis (globo, 
raquete e gancho). 4 velocidades com base giratória para massas mais consistentes. Potência de 
500 W. Tensão bivolt. Dimensões aproximadas: 420mm (A) x 240mm (L) x 380mm. 
Garantia mínima de 12 meses. 

07 
BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS:  
 
Bebedouro em aço inox, com aparador de água (pingadeira) em aço inox, serpentina interna em 
aço inox, reservatório em polipropileno atóxico, Medidas 1,20 m altura, 32 cm largura x 32 cm 
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comprimento, com 2 torneiras, pés reguláveis, bóia controladora do nível de água, certificado 
pelo Inmetro, Termostato com 7 níveis para controle de temperatura, refrigeração por 
compressor, tensão/potência 110v ou 220 v, armazena 25 litros de água gelada. 
Garantia mínima de 12 meses. 

08 

CARRINHO PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS:  
 
Carrinho de transporte totalmente em inox, com 3 bandejas móveis, com proteção nas laterais 
de cada bandeja (30Kg por bandeja). Medidas: 450 x 700 x 830 mm. 
Garantia mínima de 12 meses. 

09 

CAVALETE PARA FORNO COMBINADO 

Fabricado em aço inoxidável com pés de borracha super-resistentes e antiderrapantes. 
Dimensões aproximadas: 63 cm x 98 cm x 72 cm. Peso: 30Kg. Garantia mínima de 12 meses. 

10 

EXTRATOR DE SUCO 

Extrator de suco com gabinete em aço inox e câmara em alumínio, de fácil manuseio, com 
partes removíveis facilitando sua limpeza e higienização. Potência nominal 530 W, Potência do 
motor 0,5 cv, Dimensões (AxLxP):440 x 360 x 270 mm, Rotação:1.750 rpm, 127 volts. Garantia 
mínima de 12 meses. 

11 

FOGÃO INDUSTRIAL  6 BOCAS 

Estrutura toda em aço inox escovado, tubo distribuidor de gás cromado. Grelhas das mesas e 
queimadores em ferro fundido. Queimadores duplos com 18cm de diâmetro (queimador 
externo) e 8,5 cm de diâmetro (queimador interno). Grelhas 40x40cm e perfil em 10cm. 
Regulador de gás de baixa pressão. Alimentação: gás Convencional (GLP). Consumo/Queimador: 
0,490 kg/h. Dimensões: 80 cm (altura) x 153,5 cm (largura) x 115 cm (profundidade). Garantia 
mínima de 12 meses. Selo de certificação do Inmetro. 

12 

FOGÃO INDUSTRIAL  8 BOCAS 

Estrutura toda em aço inox escovado, tubo distribuidor de gás cromado. Grelhas das mesas e 
queimadores em ferro fundido. Queimadores duplos com 18cm de diâmetro (queimador 
externo) e 8,5 cm de diâmetro (queimador interno). Grelhas 40x40cm e perfil em 10cm. 
Regulador de gás de baixa pressão. Alimentação: gás Convencional (GLP).Consumo/Queimador: 
0,490 kg/h. Dimensões: 80 cm (altura) x 201 cm (largura) x 115 cm (profundidade). Garantia 
mínima de 12 meses. Selo de certificação do Inmetro. 

13 

FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS EM LINHA 

Estrutura toda em aço inox escovado, tubo distribuidor de gás cromado. Grelhas das mesas e 
queimadores em ferro fundido. Queimadores duplos com 18 cm de diâmetro (queimador 
externo) e 8,5 cm de diâmetro (queimador interno). Grelhas 40x40cm e perfil em 10cm. 
Regulador de gás de baixa pressão. Alimentação: gás Convencional (GLP). Consumo/Queimador: 
0,490 kg/h. Estrutura dos pés totalmente desmontável podendo ser utilizado sem os mesmos. 
Dimensões: 80 cm (altura) x 153,5 cm (largura) x 67,5 cm (profundidade). Garantia mínima de 12 



 

101 
 

meses. Selo de certificação do Inmetro. 

14 

FORNO A GÁS INDUSTRIAL EM AÇO INOX DUPLO 

Laterais, frente e teto externas em aço inoxidável, sistema para abertura do vidro tipo 
guilhotina, queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de 
ar, pedra refratária que armazena o calor, uma grelha reforçada por câmara, cavalete reforçado 
em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base 
fosfatizada.  Revestimento interno em aço galvanizado, câmara com três trilhos de apoio para 
regulagem de altura das grelhas, isolamento em lã de rocha, abertura total do vidro, 
termômetro na lateral do forno. 

Dimensões aproximadas: Altura - 1850 mm x Altura Total - 2090 mm x Largura - 920 mm x 
Profundidade - 660 mm. 

Selo de certificação do Inmetro. 

Garantia mínima de 12 meses. 

15 

FORNO COMBINADO A GÁS 10/12 GN 

Forno combinado totalmente em aço inoxidável,  contém painel multifunções intuitivo e de fácil 
manuseio, equipado com esguicho de água para auxiliar na preparação dos alimentos e da 
limpeza, porta com vidro duplo de fácil limpeza equipada com calha removível para 
recolhimento de excesso de água, sistema inovador de duplo isolamento de câmara composto 
de ar + lã de rocha, acompanha sensor de núcleo que tem como função determinar o ponto de 
cozimento (mal passado, bem passado ou ao ponto), entrada USB para incluir novas receitas na 
memória do forno, com  opções para gás GLP ou GN. Tensão monofásica, 127 V, Potência 
Instalada: 0,3Kw, Potência de aquecimento gás: 11400 kcal,  Consumo energia: 0,1Kw/h, 
Consumo máximo de gás: 1kg/h, entrada de Água (BSP): 3/4", altura Corpo: 1190mm, altura 
Cavalete: 730mm, largura: 1075mm, profundidade: 770mm, profundidade C/ Maçaneta: 
945mm, profundidade C/ Porta Aberta: 1270mm, peso Líquido: 201kg, capacidade de GNs: 
10/12 de 1/1 ou 20/24 de 1/2. Garantia mínima de 12 meses. Selo de certificação do Inmetro. 

16 

FREEZER VERTICAL: branco, 1 porta, com as funções de refrigerar (ajuste e temperatura entre 2 
e 8°C) e congelar (-10 a 22ºC). Três ou quatro prateleiras reguláveis. Capacidade de 509 litros. 
Tensão de 110 V. Dimensões:(AxLxC): 1885 x 675 x 860 mm. Peso: 104,95 Kg.  Garantia mínima 
de 12 meses. 

Selo de certificação do Inmetro. 

17 

GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS INOX 110V 

Geladeira industrial 4 portas. Temperatura de trabalho entre de 0 ºC a 5ºC. Revestimento 
interno e externo em aço inox. Volume total mínimo de 750 litros. Prateleiras reguláveis em inox 
ou tintura epóxi, portas com fechamento automático, com pés reguláveis para pisos 
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desnivelados, controlador digital com degelo automático e isolamento em poliuretano injetado. 
Com controlador digital de temperatura. Potência: 1/4 cv. Frequência: 50 Hz e 60 Hz. Tensão: 
110 V. Medidas aproximadas Altura: 194 cm x Largura: 108 cm Profundidade: 59 cm. Garantia 
mínima de 12 meses. Selo de certificação do Inmetro. 

18 

GELADEIRA DOMÉSTICA, tipo duplex, cor branca, com tecnologia de degelo automático frost 
free. Deve possuir eficiência energética classe A com selo Procel, iluminação interna, gaveta 
para vegetais e frutas, prateleiras reguláveis e removíveis em vidro temperado. Frequência de 
60 Hz, Tensão de 127 volts. Capacidade total bruta de aproximadamente 500 litros. Garantia 
mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com o selo do INMETRO. Dimensões 
aproximadas: 189x 70x 73 cm e peso de 73 kg.  

19 

GELADEIRA INDUSTRIAL 6 PORTAS INOX 110 V 

Temperatura de trabalho entre 1 e 7°C. Isolamento térmico 100% poliuretano. Revestimento 
externo em inox brilhoso. Revestimento interno galvanizado. Sistema de ar forçado (Frost Free), 
portas com sistema anti- transpirante, puxadores embutidos e rodízios. Prateleiras reguláveis 
em inox ou tintura epóxi. Controlador Eletrônico digital com indicador de temperatura, degelo 
automático. Tensão: 127 V. Frequência: 60 Hz. Capacidade mínima de 1290 litros. Dimensões 
aproximadas: 182 cm x 62 cm x 194 cm. Garantia mínima de 12 meses. 

Selo de certificação do Inmetro. 

20 

LAVA LOUÇA confeccionada em Aço Inoxidável AISI 304, com acabamento escovado, e pés 
niveladores. Porta frontal com paredes duplas que conferem maior isolamento térmico e 
acústico. Sistema de correr das gavetas (trilhos) estampado. Deve possuir: ciclos de lavagem e 
enxágue de 60, 90 e 180 segundos e ciclos especiais, painel de controle digital localizado na 
parte superior frontal da máquina, resistente à água e com 5 programas de operação de ciclo 
programáveis, termômetros digitais das águas de lavagem e do enxágue; dispositivo de 
segurança que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta durante a operação; sistema de 
reaproveitamento de água; braços  de enxágue e lavagem removíveis; filtro de partículas no 
tanque para maior eficiência de lavagem. A parte inferior do tanque deve ser  estampado em 
peça única sem emendas, soldas ou costuras com inclinação em direção ao tubo de drenagem 
evitando acúmulo de resíduos em cantos ou outros pontos da lavadora. Deve possuir bomba 
com sistema DUAL FLOW para distribuição por igual da água nos braços superiores e inferiores 
permitindo uma distribuição igualitária proporcionando maior eficiência de lavagem e enxágue. 
Programa de autolimpeza ao final do ciclo de trabalho. Ciclo automático de lavagem e enxágue à 
quente (14 segundos). Acompanha o equipamento: 02 Gavetas com pinos; 01 Gaveta lisa; 01 
Moto-bomba de enxágue; 01 Kit para instalação, contendo: 2 Metros de mangueira para 
entrada de água; 2 Metros de mangueira para saída de água; 2 Metros de cabo de força (sem 
plug). Dados Técnicos: Capacidade mecânica (Gavetas/hora): 60, 40 ou 20; Capacidade por 
gaveta: 18 pratos ou 25 copos ou 200 talheres ou 9 bandejas de até 310mm de altura x 460mm 
de comprimento; Consumo de água por ciclo (Litros): 2,0; Consumo médio de água por prato 
(Litros): 0,11; Pressão de água de enxágue: 2,0 (bar/mínimo); Capacidade do tanque de lavagem 
(Litros): 20; Capacidade do tanque de enxágue - (Litros): 6 ; Potência total (Kw/h): 5,5; Potência 
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Bomba de Lavagem (CV): 0,5; Potência Bomba de Enxágue (CV): 0,2 ; Consumo (Kw/h): 4,7; 
Temperatura de lavagem (OC): 55 a 65; Temperatura do enxágue (OC): 80 a 90; Tensões 
disponíveis: Monofásica 220V/60; Trifásica 220V/60; Trifásica 380V/60; Medidas em milímetros: 
Altura: 820; Altura útil da câmara: 390; Largura: 600; Profundidade: 600; Profundidade com a 
Porta aberta: 985; Peso Líquido (Kg): 55 ; Peso Bruto (Kg): 60. Garantia mínima de 12 meses. 

21 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL GRANDE 

Liquidificador industrial com base e copo em inox, de baixa rotação, motor de indução de 0,5 
CV, entrega robustez e alta durabilidade para sua cozinha. Rotação de 3.500 rpm, copo 
monobloco, sem soldas e sem fresta, com tampa de borracha atóxica com dosador que garante 
boa vedação e a possibilidade de adicionar ingredientes durante o preparo. Potencia nominal 
665w, potência do0 motor 0,5 cv. Tensão 127 V, capacidade 3,6 litros. Dimensões (AxLxP):660 x 
240 x 255 mm.  

Garantia mínima de 12 meses. 

22 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PEQUENO 

Liquidificador inox, copo inox, alta rotação, 1,5 litros, Potência nominal: 350 W, Potência do 
motor: 900 W, 127 volts, Dimensões (AxLxP): 405,00x210,00x190,00 mm, Rotação: 18.000 rpm, 
Volume máximo do copo: 1,5 L. 

Garantia mínima de 12 meses. 

23 

MICROONDAS 38 LITROS 

Cor inox espelhado, painel integrado, função de descongelamento e grill; prato giratório e trava 
de segurança. Classe de eficiência energética A ou B, tensão 127V e potência mínima de 1000W. 
Garantia mínima de 12 meses. Aprovado pelo INMETRO. Dimensões aproximadas: 55 cm (L) x 31 
cm (A) x 47 cm (P). Garantia mínima de 12 meses. 

24 

REFRESQUEIRA: Refresqueira com gabinete em cor inox, depósito para líquido em policarbonato 
cristal injetado e resistente a impacto (2 bojos, 15 litros cada), torneiras Easy Clean 
(desmontável para higienização), sistema de agitação com pás de alta resistência, evaporador 
em aço inox 304, pés antiderrapentes, Dimensões 650 x 380 x 470 mm. 
Tensão: 127v 

Garantia mínima de 12 meses. 

25 

SELADORA DE AQUECIMENTO INSTANTÂNEO 

Para embalagens em polietileno, polipropileno, polipropileno biorientado e aluminizado. 110 e 
220 volts (bivolt). Potência: 100 Watts. Dimensões: 34,5 cm (largura)x 27cm (profundidade) 
x  11,5 cm (altura). Selagem: Resistente de 2,5mm de largura, para sacos plásticos de até 30cm 
de boca x 0,20mm de espessura. Temperatura controlada por temporizador. Garantia mínima 
de 12 meses. 
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26 
FOGÃO DE PISO 4 BOCAS BRANCO: capacidade forno 70 litros, bivolt, acendimento automático, 
gás GLP, botões removíveis, forno esmaltado, forno com luz, vidro do forno removível. Garantia 
mínima de 12 meses. Selo de certificação do Inmetro. 

27 

BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA: 

Capacidade 200 Kg, peso mínimo 1 Kg, divisão 50g. Cor predominante branco. Display 6 dígitos, 
teclado membrana policarbonato, função tara até a capacidade máxima da balança. Fonte de 
alimentação externa bivolt. Plataforma e coluna em aço carbono, pés reguláveis (material: 
borracha sintética), tapete antiderrapante. Antropômetro em alumínio anodizado e litografado 
medindo até 2 metros com fração de 0,5 cm. Medidas da base: 34 x 39 cm (L x C). Garantia 
mínima de 12 Meses. Homologada pelo INMETRO. 

28 

BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA:  

Capacidade de até 15 Kg, divisão de 5g. Gabinete em plástico ABS e concha anatômica em 
polipropileno 54 x 30 cm. Estrutura interna em aço carbono bi cromatizado com cobertura 
plástica com pés reguláveis. Painel digital com display LED com 6 dígitos. Fonte de alimentação 
externa bivolt. Certificada pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 Meses. 

29 

INFANTÔMETRO HORIZONTAL PORTÁTIL EM ALUMÍNIO 

Estrutura em alumínio anodizado, medidores em plástico injetado, desmontáveis para 
transporte. Impressão litografada nas 3 faces da régua de alumínio em escala antropométrica 
milimetrada. Altura do produto: 1 metro. Garantia mínima de 12 meses. 

30 

 

KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL: o kit deve conter:  

01 Carro Funcional fabricado em plástico polipropileno com plataforma e aberturas para 
transportar todos os itens do KIT de uma só vez. Medidas (A x L x P): 104 x 55 x 124 cm. Peso: 17 
kg. Capacidade saco: 80 litros. 

01 Balde espremedor doblô 30 litros - 2 águas: material em polietileno, cabo em aço carbono, 
medidas (AxLxP): 96 x 43 x 60 cm. Peso: 7 kg. Capacidade: 24 litros (sendo 11 para água limpa e 
13 para água suja). 

01 Cabo Telescópico em alumínio medindo 1,40 m 

01 Garra Plástica: produzida em polipropileno com trava para refis em poliacetal 

01 Refil Loop com cinta 320 g. 

01 Placa Sinalizadora Piso Molhado em Polipropileno. Medida aberta (AxLxP): 64,5x27x31cm; 
medida fechada (AxLxP): 66,5x27x25 cm. 

01 pá: material da pá em polipropileno; material do cabo em alumínio. Medidas caçamba aberta 
(AxLxP): 94 x 30 x 28 cm; medidas caçamba fechada (AxLxP): 103 x 30 x 28 cm. Peso: 870 
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gramas. 

01 Conjunto Mop Pó - 60 cm: material da armação em polipropileno e aço galvanizado; material 
cabo em alumínio anodizado; material dos fios em acrílico eletroestático. Medidas (AxLxP): 140 
x 65 x 17 cm. Peso: 600 gramas 

Mop cru úmido: material suporte de fixação em polipropileno + poliacetal; material cabo em 
alumínio anodizado; material esfregão em fios de algodão + TNT + nylon. Medidas (AxLxP): 140 x 
38 x 18 cm. Peso: 650 gramas. Garantia mínima de 12 meses. 

 

31 

REFRIGERADOR DOMÉSTICO, TIPO FRIGOBAR: capacidade total líquida mínima de 120 litros, 
branca,  compartimento de congelamento rápido, porta-lata reversível, prateleiras do 
refrigerador aramadas, com controle de temperatura, consumo aproximado de 19,1Kwh/mês, 
110v, com gaveta de gelo, com forma de gelo, console, termostato, luz, pés niveladores, 
garantia mínima de 12 meses, com manual de instruções em português, fabricação de acordo 
com as normas vigentes. Selo de certificação do Inmetro. 

 

1.6.12.3.4.2  Utensílios de Cozinha 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 ABRIDOR DE LATA/GARRAFA INOX INDUSTRIAL. Material em aço inoxidável. Dimensões 
aproximadas: 5cm x 14cm 

2 ACENDEDOR PARA FOGÃO. Composição Metal e Plástico. Comprimento mínimo 22 cm. 

3 

AFIADOR DE FACA: afiador de facas com 2 opções de afiação: desbaste e acabamento. Discos 
diamantados de alta capacidade de afiação e durabilidade, permite afiação em dois sentidos. 
Suporte em ABS com detalhes em aço inoxidável. Base antideslizante, cabo com design 
ergonômico. 

4 AMASSADOR DE BATATAS VERTICAL EM AÇO INOX, tamanho 25 cm a 30cm de comprimento, 
com alça, resistente, cabo em polipropileno, fácil de higienizar. 

5 ASSADEIRA retangular hotel tamanho grande, em alumínio, tamanho aproximado 63x43x3,5 
cm. 

6 ASSADEIRA retangular hotel tamanho médio, em alumínio, tamanho aproximado 47x33x6,5 cm. 

7 ASSADEIRA retangular hotel tamanho pequeno, em alumínio, tamanho aproximado 39x30x4 
cm. 

8 BACIA COM TAMPA em polipropileno branco leitoso, livre de BPA. Capacidade: 9,5 litros. 
Dimensões: 33,8cm (diâmetro) e 16,5cm (altura). 
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9 BACIA DE PLÁSTICO ATÓXICO, reforçada, com alças resistentes. Cor: branco leitoso. 
Capacidade: 15 litros. 

10 BACIA DE PLÁSTICO ATÓXICO, reforçada, com alças resistentes. Cor: branco leitoso. 
Capacidade: 30 litros. 

11 BACIA DE PLÁSTICO ATÓXICO, reforçada, com alças resistentes. Cor: branco leitoso. 
Capacidade: 6,7 litros. 

12 BALDE DE PLÁSTICO reforçado em polipropileno,  para uso geral, capacidade 20 litros, com alça 
em metal, cores diversas. 

13 
BALDE GRADUADO. Fabricado em polipropileno resistente, com marcação de litro em litro, 
material transparente, para uso industrial (produtos químicos e outros) e com alça em metal 
reforçado. Capacidade: 11 litros. 

14 
BALDE GRADUADO. Fabricado em polipropileno resistente, com marcação de litro em litro, 
material transparente, para uso industrial (produtos químicos e outros) e com alça em metal 
reforçado. Capacidade: 20 litros. 

15 BANDEJA retangular inox. Dimensões aproximadas: 49cmx33cmx2cm 

16 BATEDOR DE OVOS FUÊ em inox. Material do cabo em polietileno. Comprimento total: 35cm. 

17 
BORRIFADOR BRANCO: em plástico branco leitoso, capacidade para 500ml. Aplicação gatilho 
spray com bico de regulagem para as funções de borrifar com alta ou baixa pressão. Opção 
para ficar travado. 

18 CAÇAROLA, DE ALUMÍNIO BATIDO, Nº 20, com duas alças em alumínio fundido. Acompanha 
tampa de alumínio, com pegador de polietileno 

19 CAÇAROLA, DE ALUMÍNIO BATIDO, Nº 26, com duas alças em alumínio fundido. Acompanha 
tampa de alumínio, com pegador de polietileno 

20 CAÇAROLA, DE ALUMÍNIO BATIDO, Nº 34, com duas alças em alumínio fundido. Acompanha 
tampa de alumínio, com pegador de polietileno. 

21 CAÇAROLA, DE ALUMÍNIO BATIDO, Nº 50, com duas alças em alumínio fundido. Acompanha 
tampa de alumínio, com pegador de polietileno. 

22 
CAIXA HERMÉTICA ORGANIZADORA 28 L: resistente, em plástico atóxico, com tampa sob 
pressão com alça que a trava, capacidade aproximada 28 L, dimensões aproximadas 
564x385x201mm. 

23 
CAIXA HERMÉTICA ORGANIZADORA 56L: resistente, em plástico atóxico, com tampa sob 
pressão com alça que a trava, capacidade aproximada 56 L, dimensões aproximadas: 
564x385x371mm. 

24 
CAIXA HERMÉTICA ORGANIZADORA 8,6 L: resistente, em plástico atóxico, com tampa sob 
pressão com alça que a trava., capacidade aproximada 8,6 L, dimensões aproximadas: 
400x270x133mm. 

25 CAIXA PLÁSTICA branco leitoso com tampa em polipropileno, isento de bisfenol, capacidade: 12 
litros. Dimensões aproximadas: 8x37x53cm. 

26 CAIXA PLÁSTICA branco leitoso com tampa em polipropileno, isento de bisfenol, capacidade: 5 
litros. Dimensões aproximadas: 33x17x12cm. 

27 CAIXA PLÁSTICA branco leitoso com tampa: empilhavel. material em polipropileno, isento de 
bisfenol, capacidade: 30 litros. Dimensões aproximadas: 44 x 64 x 14 cm 

28 
CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL. Com alças laterais, material em polipropileno, branco leitoso, 
isento de bisfenol, capacidade: 40 litros. Peso: 1,7Kg. Dimensões externas: 67x44x19cm. 
Dimensões internas: 61x41x16cm. 
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29 

CAIXA TÉRMICA: caixa para transporte de alimentos de polietileno. Capacidade: 190L. 
Dimensões aproximadas: 56 x 80 x 61 cm. 
Tampa fixa com dobradiça moldada na própria peça fixada em vergalhão de alumínio. Contém 
porta cadeado, dreno com rosca e tampa sobre encaixada. 

30 
CANECA EM INOX: Caneca em aço inox polido, com uma alça, capacidade aproximada de 250 
ml e dimensões aproximadas de 6,5 cm de altura e 7 cm de diâmetro. Peso aproximado: 93g. 

31 CANECÃO EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL, N°22, capacidade aproximada de 8,3 litros, cabo em 
baquelite. Peso aproximado: 700g. 

32 COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ: coador em estrutura metálica resistente, com tecido tipo 
flanela, sem cabo, nº6 (diâmetro de 24cm). 

33 COLHER DE ARROZ, em aço inox, inteiriça, aproximadamente 33 cm de comprimento. 

34 COLHER DE ARROZ, em inox, extra- forte, média, inteiriça (aproximadamente 50 cm de 
comprimento) 

35 COLHER DE CHÁ em aço inox. Peso aproximado: 20g (variação de peso permitida de 10%). 

36 COLHER DE SOBREMESA em aço inox. Peso aproximado: 30g. 

37 CONCHA PARA FEIJÃO, em alumínio, extra- forte, n°10, aproximadamente 40 cm de 
comprimento. 

38 CONCHA TERRINA, em aço inox, inteiriça, aproximadamente 33 cm de comprimento. 

39 

CONJUNTO DE COLHERES MEDIDORAS: colheres para a medição de ingredientes durante a 
preparação de receitas. Deve ser composto por 04 a 05 peças, com diferentes medidas, 
totalmente fabricadas em aço inoxidável, resistentes e de qualidade. Cada item deve se 
encaixar dentro das outras e todas serem presas por uma pequena argolinha nos cabos. Fáceis 
de lavar e armazenar. Cada peça deverá conter marcação no cabo identificando o volume 
específico e a medida caseira.  

40 

CONJUNTO DE TIGELAS FUNDAS EM AÇO INOXIDÁVEL 
Tamanho P - Diâmetro 18 cm x 9 cm de altura aprox. Capacidade Liquida 800 ml 
Tamanho M - Diâmetro 26 cm x 13,5 cm de altura aprox. Capacidade Liquida 3,0 Litros 
Tamanho G - Diâmetro 28 Cm x 14,5 cm Altura aprox. Capacidade Líquida 4,0 Litros 

41 

CONJUNTO DE XÍCARAS MEDIDORAS: xícaras para a medição de ingredientes durante a 
preparação de receitas. Deve ser composto por 04 peças, com diferentes medidas, totalmente 
fabricadas em aço inoxidável, resistentes e de qualidade. Cada item deve se encaixar dentro 
das outras. Fáceis de lavar e armazenar. Cada peça deverá conter marcação individual 
identificando o volume específico e a medida caseira (1 xícara, ½ xícara, 1/3 xícara, ¼ xícara). 

42 COPO BABY, em plástico resistente e atóxico livre de bisfenol A, com tampa de plástico 
rosqueada e bico rígido, alças laterais antiderrapantes, capacidade de 200 ml a 300 ml. 

43 CORTADOR DE BISCOITO EM ALUMÍNIO, formato coração, tamanho aproximado de 5 cm de 
comprimento, kit com 03 unidades. 

44 CORTADOR DE BISCOITO EM ALUMÍNIO, formato flor, tamanho aproximado de 5 cm de 
comprimento, kit com 03 unidades. 

45 CORTADOR DE BISCOITO EM ALUMÍNIO, formato redondo, tamanho aproximado de 5 cm de 
diâmetro, kit com 03 unidades.  

46 CORTADOR DE LEGUMES/CABRITA MANUAL GRANDE, com tripé. Corpo em alumínio fundido, 
facas em aço inox, macho em polipropileno, 2 molas. Medidas da faca 10 x 10mm. 
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47 CUMBUCA EM INOX: Mini Bowl em inox, reforçado, capacidade aproximada 350 ml, diâmetro 
aproximado de 16 cm.  

48 DESCASCADOR DE LEGUMES MANUAL, dimensões aproximadas de 15x5x1 cm, cabo em 
plástico. 

49 DÚZIA DE COPO DE VIDRO TRADICIONAL, modelo americano, vidro canelado, transparente, 
capacidade 190 mL.  

50 ESCORREDOR DE MACARRÃO: em aço inox, com espessura mínima 1,0 mm, diâmetro de 24 cm, 
com furos na base e laterais para escorrer a água, base com anel de apoio, com alças. 

51 
ESCORREDOR DE MACARRÃO: em alumínio reforçado, linha hotel, com espessura mínima 1,0 
mm, diâmetro de 50 cm, com furos na base e laterais para escorrer a água, base com anel de 
apoio, com alças. 

52 ESCORREDOR DE PRATO CROMADO DOBRÁVEL. Capacidade para 36 pratos. 

53 ESCORREDOR DE PRATO E COPO CROMADO TIPO BERÇO, 2 ANDARES. Capacidade para 16 
pratos e 6 copos 

54 ESCORREDOR PAREDE PARA COPO CROMADO. Capacidade para 20 copos. 

55 ESCOVA PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAMADEIRAS com cabo de aço inoxidável e com cerdas de 
nylon de tamanhos diferentes nas 2 extremidades. 

56 ESCUMADEIRA Nº 11 (alumínio), aproximadamente 40 cm de comprimento. 

57 ESCUMADEIRA, em aço inox, inteiriça, aproximadamente 33 cm de comprimento. 

58 ESPÁTULA PÃO DURO EM SILICONE, inteiriça, tamanho médio (aproximadamente 30cm de 
comprimento). 

59 

ESPÁTULA RASPADORA MULTIUSO INOX: Espátula Raspadora Multiuso em material inox para 
uso em cozinha. Possui a finalidade de cortar pão, biscoitos, pasta americana, massas em geral. 
Com régua medidora de 15 cm, resistente à temperatura. Com pegador ergonômico também 
em aço inox durável. Tamanho aproximado 15 cm X 11 cm. 

60 FACA DE COZINHA PROFISSIONAL de aço inox, cabo de polietileno branco. 6 polegadas. 

61 FACA DE COZINHA PROFISSIONAL de aço inox, cabo de polietileno branco. 8 polegadas. 

62 FACA DE MESA INOX. Peso aproximado: 45g. 

63 FACA PARA LEGUMES profissional com lâmina em aço inox e cabo de polietileno branco. 3,5 
polegadas. 

64 
FILTRO DE ÁGUA COM TORNEIRA: material predominante: liga de metais, acabamento: 
cromado, bica giratória, instalação: opção de escolha de bancada ou parede, ligação ½. Vem 
com a vela. Autorizada pelo Inmetro. 

65 
FORMA/ASSADEIRA: com 12 cavidades para cupcake, em silicone completamente antiaderente, 
dobrável e moldável. Garantia de temperatura suportada: 220°C. dimensões aproximadas 30cm 
comprimento x 20cm largura x 3cm altura. 

66 FRIGIDEIRA alumínio linha Hotel, cabo em baquelite antitérmico, 36cm de diâmetro. 
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67 FUNIL em aço inox com peneira removível. Diâmetro superior aproximado: 15cm. 

68 GARFO em aço inox. Peso aproximado: 30g (variação de peso permitida de 10%). 

69 GARRAFA TÉRMICA: bomba de pressão, revestida em aço inox, compacta, com ampola de 
vidro, capacidade 1,8 litros. 

70 
GARRAFÃO TÉRMICO DE 8 LITROS COM TORNEIRA:  revestimento interno com com espuma de 
poliuretano, material externo de plástico. 
Capacidade 8 litros. 

71 JARRA DE PLÁSTICO atóxico transparente, com graduação, resistente, com tampa hermética, 
capacidade de 3,7 L. 

72 JARRA DE VIDRO transparente com alça. Capacidade de 1,5l 

73 
JOGO DE PORTA CONDIMENTOS inox com suporte. Kit deve conter 6 potes de aço inox com 2 
tamanhos de furo e visor nas dimensões: 5cm (diâmetro) x 8cm (altura); capacidade 
aproximada de 85ml.  

74 
JOGO PARA MANTIMENTOS em inox com fechamento hermético sem trava, com 5 peças.  
Dimensões aproximadas de cada peça: 14cm (2,4L), 15,5 (3,2L), 17cm (4,2L), 18,5cm (5,4L) e 
20cm (6,7L) . 

75 
KIT 6 TÁBUAS PARA CORTE COLORIDAS: Kit contendo 6 tábuas em polietileno, dimensões 50 cm 
de comprimento, 30 cm de largura e 1 cm de espessura. Cores: Branco, verde, vermelho, 
amarelo, azul e bege. 

76 KIT DE 3 PENEIRAS em aço inox (cabo, aro e tela), Dimensões aproximadas de 12 cm (P); 16cm 
(M); 20cm (G). 

77 LIXEIRA PLÁSTICA PARA ESCRITÓRIO 15 LITROS: lixeira plástica 15 litros, dimensões 
aproximadas 30 cm altura e 23 cm diâmetro. 

78 LIXEIRA PLÁSTICA TIPO HOSPITALAR 100 LITROS: lixeira plástica pedal alta densidade, tipo 
hospitalar, branca, retangular, 100 litros, material de polietileno. 

79 LIXEIRA PLÁSTICA TIPO HOSPITALAR 15 LITROS: lixeira plástica pedal alta densidade, tipo 
hospitalar, branca, retangular, 15 litros, material de polietileno.  

80 LIXEIRA PLÁSTICA TIPO HOSPITALAR 50 LITROS: lixeira plástica pedal alta densidade, tipo 
hospitalar, branca, retangular, 50 litros, material de polietileno.  

81 MAMADEIRA com bico de silicone, ortodônticos e macios, com furo médio. Mamadeira 
inquebrável, inodora, atóxica, sem rebarbas cortantes. Capacidade: 250ml. 

82 MAMADEIRA com bicos de silicone, ortodônticos e macios, com furo médio. Mamadeira 
inquebrável, inodora, atóxica, sem rebarbas cortantes. Capacidade: 120ml. 

83 

MANDOLINE PROFISSIONAL. Possui no mínimo 3 tipos de corte: liso, julienne e waffle. Conta 
com ajuste de espessura, que é facilmente regulável, em 4 medidas diferentes. 
Material em plástico branco; lâminas em aço inoxidável. 
Dimensões aproximadas: 16 cm (Altura); 14 cm (Largura); 36 cm (Comprimento). Peso 
aproximado: 1,4Kg. 

84 PÁ EM POLIETILENO 80 CM, com cabo em inox. 

85 PANELA DE PRESSÃO com capacidade de 11,4L. Possui asas ergonômicas, sem cabo. Com 
fechamento externo. Apresenta Válvula de Segurança Repetitiva, janela e mola de segurança.  

86 PANELA DE PRESSÃO com capacidade de 20,8L. Possui asas ergonômicas, sem cabo. Com 
fechamento externo. Apresenta Válvula de Segurança Repetitiva, e possui janela e mola de 
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segurança.  

87 PEGADOR EM AÇO INOX, com dente, tamanho aproximado de 28cm. 

88 
PENTE PARA ARMAZENAR OVOS: Pente em polietileno vazado para armazenar/transportar 
ovos, capacidade de 30 unidades de ovos, cor branca. Dimensões aproximadas: 
5cmx5cmx30cm. 

89 PIPOQUEIRA em alumínio polido, nº22, com cabo em polietileno. 

90 PORTA TALHER inox redondo. Dimensões: 14cm (altura) e 10cm (diâmetro). 

91 PORTA TALHERES COM TAMPA Organizador de Gaveta. Material: polipropileno, tampa 
transparente. Dimensões: 27,5x35x7,5 cm. 

92 POTE DE VIDRO TRANSPARENTE COM TAMPA PLÁSTICA. Capacidade: 2,5 litros. Dimensões 
aproximadas: 25 cm (altura) x 15cm (diâmetro). 

93 
PRATO FUNDO EM INOX: Prato de mesa em aço inox polido, modelo fundo com diâmetro maior 
aproximado de  23cm, diâmetro interno menor de 14cm; altura de 3cm. 

94 PRATO MESA RASO LINHA HOTEL: prato de mesa raso linha hotel em porcelana branca. 
Diâmetro aproximado de 24cm. 

95 RALADOR DE LEGUMES EM AÇO INOX, resistente e fácil de higienizar, com 4 faces, formato 
retangular. Cabo inox, aço nacional. 

96 
RECHAUD RETANGULAR 9 litros com 2 cubas com tampa: corpo em aço inox, 2 cubas 
gastronômicas (gn) em aço inox, 1 cuba para água, 1 suporte, 2 fogareiros e 1 tampa. Medidas 
aproximadas: 63 x 36 x 29 cm. 

97 ROLO DE ABRIR MASSA com cabo, material em polietileno, maciço, 40 cm de comprimento 
(sem considerar a medida do cabo) 

98 SUPORTE PARA GARRAFA DE CAFÉ VELADOR CROMADO. Dimensão aproximada: 50cm de 
altura x 20cm de comprimento. 

99 TAÇAS CASUAL PARA ÁGUA: material vidro, capacidade 260 ml, dimensões 11 x 6 x 6 cm, com 
pé. 

100 
TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO PORTÁTIL, à prova d’água, resistente e com mola de 
proteção. Resistente à altas temperaturas. 
Escala: entre – 50 ºC e  280ºC  

101 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO com Certificado de Calibração rastreável a RBC. Display LCD 
múltiplo e iluminado. Escala de medição entre -50 a +550ºC 

102 TESOURA DE COZINHA INOX: lâmina em aço inox, cabo em resina termoplástica, comprimento 
aproximado de 21,5 cm, largura 9 cm, altura 1,3 cm, primeira qualidade. 

103 TIGELA TIPO BOWL de aço inoxidável graduada. 
Diâmetro de 30cm, capacidade de 5 litros. 

104 
TRAVESSA DE VIDRO INCOLOR FUNDA COM TAMPA PLÁSTICA TIPO LASANHEIRA. Uso: Forno 
convencional, Micro-ondas, Freezer, Geladeira e Lava-louças. Formato retangular, dimensões 
aproximadas: 40cm x 25cm x 7 cm; capacidade: 5 litros. 

 

1.6.12.3.4.3  EPIs 
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ITEM DESCRIÇÃO 

1 

Luva de malha de aço de alta resistência a cortes de faca, que proporcione ao usuário total 
segurança. Confeccionadas em aço inoxidável, duráveis, que ofereça excelente relação 
custo/benefício. Que sejam maleáveis, permitindo ao usuário exercer sua função 
normalmente. Com fechamento em garras para permitir total higienização sem deixar 
resíduos. Disponível em 4 tamanhos de punho para atender à diversas situações e/ou 
necessidades. 

2 
Óculos de proteção com lentes em policarbonato e tratamento anti-riscos. Abas laterais de 
proteção. Armação preta e hastes reguláveis, com acompanhamento de  cordão de 
segurança. 

3 
Bota de PVC injetado, na cor branca, cano médio, com forro interno em poliéster e solado 
com desenho anti- derrapante. Resistente. Utilizado para proteção dos pés em locais úmidos 
ou encharcados, produtos químicos, ácidos e solventes. Numeração de 33 a 44 

4 Mangote confeccionado em lona para proteção dos braços em indústrias alimentícias, 
resistente, com ajuste em elástico nas extremidades, comprimento mínimo de 50 cm. 

5 

Sapato de segurança Branco Calçado baixo, unissex, fechado na parte superior e traseira, 
para uso em atividade de cozinha e limpeza, confeccionado em material polimérico na cor 
branca, com proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes 
abrasivos, escoriantes e umidade proveniente de operações com uso de água 
(impermeável).  Deve possuir palmilha interna removível e apresentar absorção de energia na 
região do salto (calcanhar), solado com borracha antiderrapante, resistente ao óleo 
combustível, ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de 
sódio (detergente) e a piso de aço contaminado com glicerol. 

Numeração 33 a 44. 

6 

Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em pvc branco 
nas dimensões aproximadas de comprimento total 100 cm e largura total 70 cm. Resistente. 
Para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. 
Tamanho único. Regulagem no pescoço. 

7 Dedeira: Confeccionada em látex natural, em tamanho único, na cor branca e dimensão 
suficiente para cobertura dos dedos até a terceira falange. Caixa com 100 unidades. 

8 
Luva térmica, forma polegar e palma da mão, confeccionada em silicone resistente, para uso 
em cozinha industrial, utensílios aquecidos, bem como aplicações envolvendo assados, 
grelhados e frituras. 

9 
Luva de proteção (segurança) com cinco dedos, confeccionada em vaqueta, com reforço 
interno na palma. Presença de elástico no punho para ajuste. Indicada para proteção das 
mãos em serviços gerais, como manuseio de agentes abrasivos, dentre outros. 

10 
Botina de segurança em couro preto, sem biqueira, solado antiderrapante com ranhuras de 
drenagem em poliuretano, palmilha interna em EVA forrada com tecido poliamida.  Fácil de 
calçar, sem cadarço. Numeração 36 a 44. 
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1.6.12.3.5  Listagem obrigatória de insumos, materiais e uniforme a serem 
fornecidos pela CONCESSIONÁRIA: 
 

• Insumos: gás de cozinha com vasilhame; fósforo; saco plástico adequado para coleta e guarda de amostra; saco 

plástico (próprio para a guarda de hortaliças e outros alimentos) transparente (100% polietileno virgem, translúcido 

e cristalino). 

• Equipamentos: conforme ANEXO I.G do Termo de Referência  

• Utensílios de mesa e cozinha: conforme Anexo I.G do Termo de Referência  

• Materiais de Limpeza: desincrustante, saneante para hortifrutícolas, saneante para objetos e superfícies, 

detergente, esponja dupla face, insumo de fácil manuseio que substitua a palha de aço (esponja de material não 

abrasivo), luva de borracha, saco alvejado para limpeza de piso, pano descartável, vassoura, rodo, refil para rodo, 

balde plástico.  

o Materiais como limpa alumínio, pasta brilho, sabão em pedra, palha de aço, não são permitidos.  

o Cabe à CONTRATADA o fornecimento de fita reagente para verificação da presença de cloroativo na solução 

clorada utilizada para sanitização.  

• Materiais de Higiene para sua mão de obra: sabonete líquido neutro para lavagem de mãos e álcool 70º para 

desinfecção das mãos, papel higiênico, papel toalha branco não reciclado, luva descartável.  

o Sabonete antisséptico somente será permitido quando houver uma pia exclusiva para lavagem de mãos.  

• Materiais Diversos: recipiente plástico ou em aço inoxidável com tampa e pedal para lixo, saco de lixo, recipiente 

plástico para sabonete líquido.  

• Uniformes especificados para o desempenho das funções, em boas condições de higiene e conservação, para troca 

diária e utilização apenas nas dependências internas da cozinha, e sem ônus para os empregados da CONTRATADA, 

tais como: aventais de frente de tecido, calças ou saias, blusas, meias, todos de cor clara; bota de borracha; rede de 

malha fina para proteção dos cabelos, mesmo que o uniforme inclua touca; a critério da CONTRATADA, o uniforme 

poderá ou não ter sua logomarca.  

o Uniforme parcial reserva, referente a jaleco e rede de malha fina para proteção dos cabelos em adequadas 

condições de uso e higiene, a qualquer funcionário da unidade, ou da CONTRATANTE, ou de qualquer órgão 

fiscalizador, que pretenda visitar ou inspecionar a cozinha, ou ainda, a entregadores de alimentos e outros 

materiais, o qual será devolvido à CONTRATADA após o uso eventual. A critério da Contratada, tais insumos 

poderão ser substituídos por avental e touca protetora para os cabelos confeccionadas em material 
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descartável, que deverão ser desprezados após uso.  

• Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) especificados para o desempenho das funções, em boas condições de 

higiene e conservação sem ônus para os empregados da CONTRATADA, tais como: aventais de PVC; luvas de malha 

de aço; luvas nitrílicas; luvas antitérmicas e botas de borracha (destinadas a utilização durante procedimentos de 

higienização ambiental).  

• Demais insumos, que se fizerem necessários para a adequada execução do objeto licitado. 
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1.7. Implantação e Operacionalização das Unidades de Ensino 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá prover e operar ao longo do período de implantação e operacionalização das UNIDADES DE 

ENSINO, correspondente ao período de obras e aos primeiros 3 (três) meses de operação do conjunto das UNIDADES DE 

ENSINO, um escritório central de gerenciamento do projeto responsável por gerenciar e integrar os esforços de projeto 

da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE, ou seja, para o desenvolvimento das atividades de identificação, 

planejamento, modelagem e implantação das soluções e processos necessários à operação das UNIDADES DE ENSINO 

por parte da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE. 

Dentre as obrigações da CONCESSIONÁRIA em relação à implementação e operacionalização das UNIDADES DE ENSINO, 

destaca-se: 

Ø A implementação de PMO – Escritório de Gerenciamento de Projetos 

• A implementação corresponderá à criação de uma estrutura de gestão de projetos, segundo a metodologia do 

PMI (Project Management Institute) para gerenciar todo o processo necessário à operacionalização das 

UNIDADES DE ENSINO. Este trabalho tem por objetivo garantir a qualidade dos projetos e atividades, o 

atendimento dos prazos, a integração e sinergia entre todas as interfaces e projetos existentes. Para isto, 

deverá ser prevista equipe, ferramentas e metodologias adequadas para a gestão de projetos. 

• Estruturação do Escritório de Gerenciamento de Projetos (metodologia e processos, ferramentas e 

organização) segundo as diretrizes do PMBoK (Project Management Book of Knowledge) do PMI: 

• Escopo 

• Prazo 

• Custos 

• Partes interessadas (stakeholders) 

• Qualidade 

• Riscos 

• Recursos 

• Aquisições 

• Comunicação 

• Integração 

• Identificação e categorização das iniciativas necessárias à operacionalização das UNIDADES DE ENSINO; 

• Priorização e agendamento das iniciativas; 

• Mobilização de recursos e inicialização dos projetos; 

• Monitoramento e controle do progresso das iniciativas; 
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• Gestão do ciclo de vida dos projetos; 

• Encerramento e entrega à operação. 

• A realização e Treinamento e Capacitação 

• Deverá ser previsto um trabalho anterior ao início de operação das UNIDADES DE ENSINO referente ao 

treinamento e capacitação do corpo de funcionários da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE com 

relação ao trabalho a ser desenvolvido, os protocolos de atuação, ambiente, modelo de governança, instruções 

gerais definidas pelo PODER CONCEDENTE e demais informações pertinentes: 

• Diagnóstico do escopo de mudança e público-alvo; 

• Elaboração e condução do plano de transmissão da informação (comunicação); 

• Definição da rede de mudança; 

• Planejamento e organização dos processos de capacitação e mobilização; 

• Identificação e mitigação dos riscos e impactos causados pela mudança (Gestão do Impacto); 

• Monitoramento da mudança e promoção da estabilidade e do nível de serviço da operação durante a transição. 


