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PROCESSO Nº 020601.007598/19-06 - Contratação de empresa especializada no 
serviço de fornecimento e preparo de Alimentação Hospitalar e fórmulas lácteas, para 
pacientes, acompanhantes legalmente instituídos, servidores, em CARÁTER 
EMERGENCIAL, visando atender as Unidades de Saúde da Capital. 
 
 

ANEXO I 
 
1. DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES 

A Execução do Serviço compreende no preparo e fornecimento de 
alimentação hospitalar, incluindo todo fornecimento dos gêneros alimentícios e 
demais insumos, englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas 
as atividades de produção, para pacientes, funcionários e acompanhantes da 
rede Hospitalar. 

Em se tratando de Eventuais Campanhas de Doações e Eventos 
Assistenciais como (Campanhas Epidemiológicas, Sanitárias e Mutirões de 
Cirurgias) serão utilizados como padrão item 14 (Almoço - Dieta Livre e 
Branda) e se tratando de lanches itens 27 (Lanche Doador), sendo as 
quantidades definidas de acordo com a natureza do evento, devendo ser 
previamente autorizado(s) pelo(s) fiscal (is) e/ou gestor do contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TABELA 1 - LOTE I – HGR/CDI/LACEN/HEMORAIMA/CAPS III 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTD.EST.

/  MÊS 

QTD. 
EST. 180 

dias 

CAT/ 
SER 

V.UNT V.TOTAL 

DIETAS PARA PACIENTES 

1. 

Desjejum (Dieta Livre e Branda) 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante. 
2. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou achocolatado. 
3. Pão ou torrada ou Biscoito ou bolo, 
4. Margarina com ou sem sal, ou geleia de frutas, 
5. Queijo do tipo minas, prato ou cremoso. 
6. Fruta. 

Und. 

 
 

5.553 
 
 

33.318 3697 

  

2. 

Desjejum (Dieta Pastosa): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante, 
2. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou achocolatado, 
3. Pão massa fina ou bolo, 
4. Margarina com ou sem sal, ou geleia de frutas, 
5. Queijo do tipo minas, prato ou cremoso. 
6. Fruta. 

Und. 
 

1.384 
 

8.304 
3697 

  

3. 

Desjejum (Dieta Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante, 
2. Leite integral ou desnatado, ou achocolatado ou 
iogurte, 
3. Pão ou torrada ou Biscoito ou bolo, 
4. Margarina ou geleia de frutas ou ovos ou Banana frita 
ou Requeijão 
5. Queijo do tipo minas, prato ou cremoso e 
6. Fruta. 

Und. 
 

716 
 

4.296 
3697 

  

4. 

Desjejum (Dieta Especial): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante, 
2. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou achocolatado, 
3. Pão integral, ou francês, ou massa fina, ou torrada 
integral ou biscoito integral ou bolo ou tapioca com 
aveia/linhaça/ chia ou cuscuz, 
4. Margarina com ou sem sal, ou geleia de frutas com ou 
sem açúcar ou adoçante, 
5. Queijo com ou sem sal do tipo minas, prato ou 
cremoso e, 
6. Fruta crua ou cozida. 

Und. 
 

3.781 
 

22.686 
3697 

  

5. 

Desjejum (Dieta Imunodeprimido): 
1. Café com ou sem açúcar, 
2. Leite pasteurizado e fervido ou achocolatado 
industrializado em embalagem individual ou iogurte em 
embalagem individual, 
3. Biscoito ou torrada em embalagem individual, 
4. Margarina em embalagem individual, ou geleia de 
frutas em embalagem individual, 
5. Queijo do tipo minas, prato ou cremoso em 
embalagem individual, 
6. Fruta cozida. 

Und. 
 

52 
 

312 
3697 

  

6. 

Desjejum (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante, 
2. Leite sem lactose ou leite de soja com ou sem açúcar  
ou suco de fruta com ou sem açúcar  ou chá, 
3. Biscoito sem glúten (doce ou salgado) ou tapioca ou 
cuscuz de milho ou arroz, 
4. Creme vegetal ou Geleia de fruta 
5.  Fruta. 

Und. 
 

52 
 

312 3697 

  

7. 

Colação (Dieta Livre e Branda): 
1. Suco de fruta ou leite ou achocolatado ou mingau ou 
fruta, 
2. Biscoito ou torrada. 

Und. 4.813 28.878 3697 
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8. 
Colação (Dieta Pastosa): 
1. Suco de fruta ou leite ou achocolatado ou vitamina de 
fruta ou mingau ou  Fruta macia 

Und. 1.390 8.340 8.340 
  

9. 

Colação (Dieta Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Café com leite integral ou desnatado, ou achocolatado, 
ou iogurte ou mingau, ou suco de polpa de fruta ou fruta, 
2. Biscoito ou torrada 
3. Margarina ou Geleia de fruta 

Und. 710 4.260 4.260 

  

10. 

Colação (Dieta Especial): 
1. Suco de polpa de fruta com ou sem açúcar ou 
adoçante ou leite ou mingau ou fruta, 
2. Biscoito integral ou torrada integral ou fruta. 

Und. 3.786 22.716 22.716 

  

11. 

Colação (Dieta Imunodeprimido): 
1. Leite pasteurizado e fervido mais café (com ou sem 
açúcar), ou achocolatado industrializado em embalagem 
individual, ou iogurte em embalagem individual, ou suco 
pasteurizado em embalagem individual ou fruta cozida, 
2. Biscoito ou torrada em embalagem individual. 

Und. 50 300 300 

  

12. 

Colação (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Leite de soja ou leite sem lactose ou suco da polpa de 
fruta ou fruta, 
2. Biscoito sem glúten ou cuscuz de milho/arroz, 
3. Creme vegetal. 

Und. 
54 

 
324 324 

  

13. 

Almoço (Dieta Livre e Branda): 
1. Salada de vegetais, 
2. Arroz, 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne bovina sem osso, ou ave 
sem osso, ou fígado ou peixe 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou vatapá, 
ou pirão, ou polenta, ou purê, ou vegetais cozidos ou 
refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, ou 
tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 5.098 30.588 30.588 

  

14. 

Almoço (Dieta Pastosa): 
1. Arroz 
2. Caldo de feijão, 
3. 01 (Um) tipo de proteína: carne Bovina sem osso, ou 
aves sem osso, ou fígado ou peixe, 
4. Um tipo de guarnição: macarrão, ou pirão, ou polenta, 
ou purê, 
5. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso ou empasta, ou 
gelatina, ou pudim ou frutas macias, 
6. Suco de polpa de fruta 

Und. 1.390 8.340 8.340 

  

15. 

Almoço (Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne Bovina sem osso, ou aves 
sem osso, ou fígado, ou Peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou vatapá, ou macarrão, 
ou pirão, ou polenta, ou purê, ou suflê, ou vegetais 
cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, ou 
tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 
 

683 
 

4.098 
 

4.098 

  

16. 

Almoço (Dieta Especial): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz com ou sem sal/gordura, 
3. Feijão com ou sem sal/gordura, 
4. Um tipo de proteína: carne Bovina sem osso/aves sem 
osso ou fígado ou peixe, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou pirão, 
ou polenta, ou purê, ou vegetais cozidos ou refogados, 

Und. 3.736 22.416 22.416 

  



6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, ou 
tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

17. 

Almoço (Dieta Imunodeprimido): 
1. Salada de vegetais  cozida, 
2. Arroz 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne bovina sem osso, ou aves 
sem osso, ou fígado, ou peixe, 
5. Um tipo de guarnição: macarrão, ou pirão, ou polenta, 
ou purê, ou vegetais cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: preparação Láctea tipo Flan 
(em embalagem individual) ou preparação Láctea tipo 
pudim (em embalagem individual) ou Fruta Cozida, 
7. Suco de polpa da fruta pasteurizado (em embalagem 
individual). 

Und. 63 
 

378 
 

3697 

  

18. 

Almoço (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz, 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína (carne Bovina sem osso/aves sem 
osso ou fígado ou peixe, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou farofa de milharina, 
ou macarrão sem glúten, ou vegetais cozidos ou 
refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Compota de frutas ou frutas, 
7. Suco de polpa da fruta ou da fruta. 

Und. 51 306 3697 

  

19. 

Lanche (Dieta Livre e Branda): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante mais leite 
integral ou desnatado, ou chá, ou suco de polpa de fruta, 
ou da fruta, ou achocolatado. Pão, ou torrada, ou 
Biscoito, ou bolo, ou cuscuz. Margarina com ou sem sal, 
ou geleia de frutas, queijo do tipo minas, prato ou 
cremoso ou, 
2. Mingau ou, vitamina de frutas, ou salada de frutas. 

Und. 
 

5.550 
 

33.300 
3697 

  

20. 

Lanche (Dieta Pastosa): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante mais leite 
integral ou desnatado, ou chá ou suco de polpa de fruta 
ou da fruta ou achocolatado, pão ou torrada ou Biscoito 
ou bolo ou cuscuz, Margarina com ou sem sal, ou geleia 
de frutas, queijo do tipo minas, prato, ou cremoso  ou, 
2. Mingau, ou vitamina de frutas, ou salada de frutas. 

Und. 1.415 
 

8.490 
 

3697 

  

21. 

Lanche (Dieta Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante mais leite 
integral ou desnatado, ou chá ou suco de polpa de fruta 
ou da fruta ou achocolatado, pão ou torrada ou Biscoito 
ou bolo ou cuscuz, Margarina com ou sem sal, ou geleia 
de frutas, queijo do tipo minas, prato ou cremoso ou ovos 
ou banana feita ou peito de frango ou carne moída 
2. Mingau ou vitamina de frutas ou salada de frutas. 

Und. 717 4.302 3697 

  

22. 

Lanche (Dieta Especial): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante mais leite 
integral ou desnatado, ou chá ou suco de polpa de fruta 
ou da fruta ou achocolatado, pão integral ou torrada 
integral ou Biscoito integral com ou sem sal ou bolo ou 
cuscuz ou tapioca com aveia/linhaça/chia, Margarina com 
ou sem sal, ou geleia de frutas com ou sem açúcar, 
queijo do tipo minas, prato ou cremoso ou, 
2. Mingau ou vitamina de frutas  ou salada de frutas. 

Und. 
 

3.762 
 

22.572 
3697 

  

23. 

Lanche (Dieta Imunodeprimido): 
1. Suco de fruta pasteurizado em embalagem individual 
ou café com ou sem açúcar, leite pasteurizado e fervido 
ou achocolatado industrializado em embalagem individual 
ou iogurte em embalagem individual, 
2. Biscoito ou torrada em embalagem individual, 

Und. 64 384 3697 
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Margarina em embalagem individual,  ou geleia de frutas 
em embalagem individual, queijo do tipo minas, prato ou 
cremoso em embalagem individual 

24. 

Lanche (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Leite sem lactose ou leite de soja com ou sem açúcar  
ou suco de fruta com ou sem açúcar, café com ou sem 
açúcar ou chá, 
2. Biscoito sem glúten (doce ou salgado) ou tapioca ou 
cuscuz de milho ou arroz, 
3. Creme vegetal ou Geleia de fruta. 

Und. 51 306 3697 

  

25. 

Pré-Lanche (Doador): 
1. Suco de polpa de fruta ou da fruta, 
2. Torrada (doce ou salgada), ou Biscoito (doce ou 
salgado) 

Und. 
 

2.200 
 

13.200 
3697 

  

26. 

Lanche (Doador): 
1. Suco de polpa de fruta ou da  fruta 
2. Pão (francês, massa fina ou Hamburguer), 
3. Queijo e Presunto, ou Ovos Mexidos, ou Carne Bovina, 
ou Frango. 

Und. 2.200 13.200 3697 

  

27. 

Jantar (Dieta Livre e Branda): 
11. Salada de Vegetais, 
2. Arroz, 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne Bovina sem osso, ou aves 
sem osso, ou fígado, ou Peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou pirão, 
ou polenta, ou purê, ou vatapá,  ou vegetais cozidos ou 
refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, ou 
tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 4.872 29.232 3697 

  

28. 

Jantar (Dieta Pastosa): 
1. Arroz 
2. Caldo de feijão, 
3. 01 (Um) tipo de proteína (carne Bovina sem osso/aves 
sem osso/fígado ou peixe), 
4. Um tipo de guarnição: macarrão, ou pirão, ou polenta, 
ou purê), 
5. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso ou empasta, ou 
gelatina, ou pudim ou frutas macias, 
6. Suco de polpa de fruta 

Und. 1.413 8.478 3697 

  

29. 

Jantar (Dieta Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne Bovina sem osso, ou aves 
sem osso, ou fígado, ou Peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou pirão, 
ou polenta, ou purê, ou suflê, ou vegetais cozidos ou 
refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, ou 
tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 720 4.320 3697 

  

30. 

Jantar (Dieta Especial): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz com ou sem sal/gordura, 
3. Feijão com ou sem sal/gordura, 
4. Um tipo de proteína: carne Bovina sem osso, ou aves 
sem osso, ou fígado, ou peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou pirão, 
ou polenta, ou purê, ou suflê, ou vegetais cozidos ou 
refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, ou 
tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 
 

3.774 
 

22.644 
3697 

  



31. 

Jantar (Imunodeprimido): 
1. Salada de vegetais cozida, 
2. Arroz 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne bovina sem osso, ou aves 
sem osso, ou fígado, ou peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou pirão, 
ou polenta, ou purê, ou suflê, ou vegetais cozidos ou 
refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: preparação Láctea tipo Flan 
(em embalagem individual) ou preparação Láctea tipo 
pudim (em embalagem individual) ou Fruta Cozida, 
7. Suco de polpa da fruta pasteurizado (em embalagem 
individual). 

Und 51 306 3697 

  

32. 

Jantar (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz, 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne bovina sem osso, ou aves 
sem osso, ou fígado, ou peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou farofa de milharina, 
ou macarrão sem glúten, ou vegetais cozidos ou 
refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Compota de frutas ou frutas, 
7. Suco de polpa da fruta ou da fruta. 

Und. 
 

55 
 

330 3697 

  

33. 

Ceia (Dieta Livre e Branda): 
1. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou achocolatado 
com Torrada ou Biscoito ou bolo ou, 
2. Mingau. 

Und. 4.480 26.880 3697 

  

34. 

Ceia (Dieta Pastosa) 
1. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou achocolatado, 
com  bolo ou pão massa fina 
2. Mingau. 

Und. 1.402 8.412 3697 

  

35. 

Ceia (Dieta Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou achocolatado.  
Pão com queijo minas ou prato ou requeijão, ou ovos, ou 
biscoito ou bolo ou, 
2. Mingau. 

Und. 710 4.260 3697 

  

36. 

Ceia (Dieta Especial): 
1. Leite integral ou desnatado, ou chá com ou sem 
açúcar ou adoçante, ou achocolatado. Torrada ou 
Biscoito ou bolo ou, 
2. Mingau. 

Und. 3.782 22.692 3697 

  

37. 

Ceia (Dieta Imunodeprimido): 
1. Leite pasteurizado e fervido, ou chá, ou achocolatado 
industrializado em embalagem individual ou iogurte em 
embalagem individual. Biscoito ou torrada em 
embalagem individual, Margarina em embalagem 
individual,  ou geleia de frutas em embalagem individual 
ou, 
2. Mingau. 

Und. 
 

50 
 

300 
3697 

  

38. 

Ceia (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Leite sem lactose, ou leite de soja com ou sem açúcar, 
ou chá. Biscoito sem glúten (doce ou salgado) ou tapioca 
ou cuscuz de milho ou arroz ou, 
2. Mingau com leite de soja ou sem lactose. 

Und. 

 
 

53 
 

 
318 

3697 

  

REIFEIÇÃO PARA ACOMPANHANTES   

39. 

Desjejum 
1. Café com leite com ou sem açúcar ou adoçante, 
2. Pão, 
4. Margarina com ou sem sal. 

Und. 
 
 

7.022 

 
 

42.132 
3697 

  

40. 
Almoço 
1. Arroz, 
2. Feijão, 

Und. 
 

7.260 43.560 3697 
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3. Um tipo de proteína: carne bovina com ou sem osso, 
ou ave com ou sem osso, ou fígado ou peixe ou linguiça 
de frango 
4. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou pirão, 
ou polenta ou Vegetais cozidos ou refogados 
6. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

41. 

Jantar: 
1. Salada crua 
2. Sopa 
3. Arroz. 
4. Feijão. 
5. Um tipo de proteína: carne bovina com ou sem osso, 
ou ave com ou sem osso, ou  peixe ou ovos), 
6. Um tipo de guarnição: macarrão, ou vatapá,  ou pirão, 
ou purê, ou legumes cozidos ou refogados ou suflê ou 
farofa. 
7. Um tipo de sobremesa: Fruta ou doce cremoso, ou 
pasta, ou tablete, ou gelatina, ou pudim. 
8. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 
7.260 

 
43.560 3697 

  

REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS   

42. 

Almoço 
1. Salada crua 
2. Arroz. 
3. Feijão. 
4. Dois tipos de proteína: carne bovina com ou sem osso, 
ou ave com ou sem osso, ou fígado ou peixe ou ovos), 
5. Um tipo de guarnição: macarrão, ou vatapá, ou pirão, 
ou, ou purê, ou  farofa. 
6. Um tipo de sobremesa: Fruta ou doce cremoso, ou 
pasta, ou tablete, ou gelatina, ou pudim. 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 
 

 6.039 
 

36.234 3697 

  

43. 

Jantar: 
1. Salada crua 
2. Sopa 
3. Arroz. 
4. Feijão. 
5. Um tipo de proteína: carne bovina com ou sem osso, 
ou ave com ou sem osso, ou  peixe ou ovos), 
6. Um tipo de guarnição: macarrão, ou vatapá,  ou pirão, 
ou purê, ou legumes cozidos ou refogados ou suflê ou 
farofa. 
7. Um tipo de sobremesa: Fruta ou doce cremoso, ou 
pasta, ou tablete, ou gelatina, ou pudim. 
8. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 3.840 
 

23.040 
 

3697 

  

VALOR ESTIMADO TOTAL LOTE I: R$... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELA 2 - LOTE II – HMINSN/UAA/SAMU/CECM 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTD.EST.

/  MÊS 
QTD. 

EST./ANO 
CAT/ 
SER 

V.UNT V.TOTAL 

DIETAS PARA PACIENTES 

44. 

Desjejum (Dieta Livre e Branda) 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante. 
2. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou 
achocolatado. 
3. Pão ou torrada ou Biscoito ou bolo, 
4. Margarina com ou sem sal, ou geleia de frutas, 
5. Queijo do tipo minas, prato ou cremoso. 
6. Fruta. 

Und. 6.110 
 

36.660 
 

3697 

  

45. 

Desjejum (Dieta Pastosa): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante, 
2. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou 
achocolatado, 
3. Pão massa fina ou bolo, 
4. Margarina com ou sem sal, ou geleia de frutas, 
5. Queijo do tipo minas, prato ou cremoso. 
6. Fruta. 

Und. 
 

22 
 

3.060 
3697 

  

46. 

Desjejum (Dieta Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante, 
2. Leite integral ou desnatado, ou achocolatado ou 
iogurte, 
3. Pão ou torrada ou Biscoito ou bolo, 
4. Margarina ou geleia de frutas ou ovos ou Banana 
frita ou Requeijão 
5. Queijo do tipo minas, prato ou cremoso e 
6. Fruta. 

Und. 11 66 3697 

  

47. 

Desjejum (Dieta Especial): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante, 
2. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou 
achocolatado, 
3. Pão integral, ou francês, ou massa fina, ou torrada 
integral ou biscoito integral ou bolo ou tapioca com 
aveia/linhaça/ chia ou cuscuz, 
4. Margarina com ou sem sal, ou geleia de frutas com 
ou sem açúcar ou adoçante, 
5. Queijo com ou sem sal do tipo minas, prato ou 
cremoso e, 
6. Fruta crua ou cozida. 

Und. 830 3.180 3697 

  

48. 

Desjejum (Dieta Imunodeprimido): 
1. Café com ou sem açúcar, 
2. Leite pasteurizado e fervido ou achocolatado 
industrializado em embalagem individual ou iogurte em 
embalagem individual, 
3. Biscoito ou torrada em embalagem individual, 
4. Margarina em embalagem individual, ou geleia de 
frutas em embalagem individual, 
5. Queijo do tipo minas, prato ou cremoso em 
embalagem individual, 
6. Fruta cozida. 

Und. 00 00 3697 

  

49. 

Desjejum (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante, 
2. Leite sem lactose ou leite de soja com ou sem 
açúcar  ou suco de fruta com ou sem açúcar  ou chá, 
3. Biscoito sem glúten (doce ou salgado) ou tapioca ou 
cuscuz de milho ou arroz, 
4. Creme vegetal ou Geleia de fruta 
5.  Fruta. 

Und. 
 

25 
 

150 3697 

  

50. 
Colação (Dieta Livre e Branda): 
1. Suco de fruta ou leite ou achocolatado ou mingau 
ou fruta, 

Und. 
 
 

5.909 

 
35.454 

3697 
  



TIMBRE DA EMPRESA 
 

2. Biscoito ou torrada.  

51. 
Colação (Dieta Pastosa): 
1. Suco de fruta ou leite ou achocolatado ou vitamina 
de fruta ou mingau ou  Fruta macia 

Und. 8 48 3697 
  

52. 

Colação (Dieta Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Café com leite integral ou desnatado, ou 
achocolatado, ou iogurte ou mingau, ou suco de polpa 
de fruta ou fruta, 
2. Biscoito ou torrada 
3. Margarina ou Geleia de fruta 

Und. 19 114 3697 

  

53. 

Colação (Dieta Especial): 
1. Suco de polpa de fruta com ou sem açúcar ou 
adoçante ou leite ou mingau ou fruta, 
2. Biscoito integral ou torrada integral ou fruta. 

Und. 812 4.872 3697 

  

54. 

Colação (Dieta Imunodeprimido): 
1. Leite pasteurizado e fervido mais café (com ou sem 
açúcar), ou achocolatado industrializado em 
embalagem individual, ou iogurte em embalagem 
individual, ou suco pasteurizado em embalagem 
individual ou fruta cozida, 
2. Biscoito ou torrada em embalagem individual. 

Und. 
 

00 
 

00 
3697 

  

55. 

Colação (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Leite de soja ou leite sem lactose ou suco da polpa 
de fruta ou fruta, 
2. Biscoito sem glúten ou cuscuz de milho/arroz, 
3. Creme vegetal. 

Und. 
 

32 
 

192 3697 

  

56. 

Almoço (Dieta Livre e Branda): 
1. Salada de vegetais, 
2. Arroz, 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne bovina sem osso, ou ave 
sem osso, ou fígado ou peixe 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou 
vatapá, ou pirão, ou polenta, ou purê, ou vegetais 
cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, ou 
tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 5.792 34.752 3697 

  

57. 

Almoço (Dieta Pastosa): 
1. Arroz 
2. Caldo de feijão, 
3. 01 (Um) tipo de proteína: carne Bovina sem osso, 
ou aves sem osso, ou fígado ou peixe, 
4. Um tipo de guarnição: macarrão, ou pirão, ou 
polenta, ou purê, 
5. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso ou empasta, 
ou gelatina, ou pudim ou frutas macias, 
6. Suco de polpa de fruta 

Und. 7 42 3697 

  

58. 

Almoço (Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne Bovina sem osso, ou 
aves sem osso, ou fígado, ou Peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou vatapá, ou 
macarrão, ou pirão, ou polenta, ou purê, ou suflê, ou 
vegetais cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, ou 
tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 14 84 3697 

  

59. 

Almoço (Dieta Especial): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz com ou sem sal/gordura, 
3. Feijão com ou sem sal/gordura, 

Und. 858 5.148 3697 

  



4. Um tipo de proteína: carne Bovina sem osso/aves 
sem osso ou fígado ou peixe, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou 
pirão, ou polenta, ou purê, ou vegetais cozidos ou 
refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, ou 
tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

60. 

Almoço (Dieta Imunodeprimido): 
1. Salada de vegetais  cozida, 
2. Arroz 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne bovina sem osso, ou 
aves sem osso, ou fígado, ou peixe, 
5. Um tipo de guarnição: macarrão, ou pirão, ou 
polenta, ou purê, ou vegetais cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: preparação Láctea tipo Flan 
(em embalagem individual) ou preparação Láctea tipo 
pudim (em embalagem individual) ou Fruta Cozida, 
7. Suco de polpa da fruta pasteurizado (em 
embalagem individual). 

Und. 00 00 3697 

  

61. 

Almoço (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz, 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína (carne Bovina sem osso/aves 
sem osso ou fígado ou peixe, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou farofa de 
milharina, ou macarrão sem glúten, ou vegetais 
cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Compota de frutas ou frutas, 
7. Suco de polpa da fruta ou da fruta. 

Und. 
 

36 
 

 
216 

3697 

  

62. 

Lanche (Dieta Livre e Branda): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante mais leite 
integral ou desnatado, ou chá, ou suco de polpa de 
fruta, ou da fruta, ou achocolatado. Pão, ou torrada, ou 
Biscoito, ou bolo, ou cuscuz. Margarina com ou sem 
sal, ou geleia de frutas, queijo do tipo minas, prato ou 
cremoso ou, 
2. Mingau ou, vitamina de frutas, ou salada de frutas. 

Und. 5.649 33.894 3697 

  

63. 

Lanche (Dieta Pastosa): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante mais leite 
integral ou desnatado, ou chá ou suco de polpa de 
fruta ou da fruta ou achocolatado, pão ou torrada ou 
Biscoito ou bolo ou cuscuz, Margarina com ou sem 
sal, ou geleia de frutas, queijo do tipo minas, prato, ou 
cremoso  ou, 
2. Mingau, ou vitamina de frutas, ou salada de frutas. 

Und. 5 30 3697 

  

64. 

Lanche (Dieta Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante mais leite 
integral ou desnatado, ou chá ou suco de polpa de 
fruta ou da fruta ou achocolatado, pão ou torrada ou 
Biscoito ou bolo ou cuscuz, Margarina com ou sem 
sal, ou geleia de frutas, queijo do tipo minas, prato ou 
cremoso ou ovos ou banana feita ou peito de frango 
ou carne moída 
2. Mingau ou vitamina de frutas ou salada de frutas. 

Und. 11 1.800 3697 

  

65. 

Lanche (Dieta Especial): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante mais leite 
integral ou desnatado, ou chá ou suco de polpa de 
fruta ou da fruta ou achocolatado, pão integral ou 
torrada integral ou Biscoito integral com ou sem sal ou 
bolo ou cuscuz ou tapioca com aveia/linhaça/chia, 
Margarina com ou sem sal, ou geleia de frutas com ou 
sem açúcar, queijo do tipo minas, prato ou cremoso 

Und. 750 4.500 3697 

  



TIMBRE DA EMPRESA 
 

ou, 
2. Mingau ou vitamina de frutas  ou salada de frutas. 

66. 

Lanche (Dieta Imunodeprimido): 
1. Suco de fruta pasteurizado em embalagem 
individual ou café com ou sem açúcar, leite 
pasteurizado e fervido ou achocolatado industrializado 
em embalagem individual ou iogurte em embalagem 
individual, 
2. Biscoito ou torrada em embalagem individual, 
Margarina em embalagem individual,  ou geleia de 
frutas em embalagem individual, queijo do tipo minas, 
prato ou cremoso em embalagem individual 

Und. 00 00 3697 

  

67. 

Lanche (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Leite sem lactose ou leite de soja com ou sem 
açúcar  ou suco de fruta com ou sem açúcar, café com 
ou sem açúcar ou chá, 
2. Biscoito sem glúten (doce ou salgado) ou tapioca ou 
cuscuz de milho ou arroz, 
3. Creme vegetal ou Geleia de fruta. 

Und. 
 

25 
 

150 3697 

  

68. 

Jantar (Dieta Livre e Branda): 
11. Salada de Vegetais, 
2. Arroz, 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne Bovina sem osso, ou 
aves sem osso, ou fígado, ou Peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou 
pirão, ou polenta, ou purê, ou vatapá,  ou vegetais 
cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, ou 
tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 
 

4.493 
 

26.958 
3697 

  

69. 

Jantar (Dieta Pastosa): 
1. Arroz 
2. Caldo de feijão, 
3. 01 (Um) tipo de proteína (carne Bovina sem 
osso/aves sem osso/fígado ou peixe), 
4. Um tipo de guarnição: macarrão, ou pirão, ou 
polenta, ou purê), 
5. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso ou empasta, 
ou gelatina, ou pudim ou frutas macias, 
6. Suco de polpa de fruta 

Und. 21 126 3697 

  

70. 

Jantar (Dieta Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne Bovina sem osso, ou 
aves sem osso, ou fígado, ou Peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou 
pirão, ou polenta, ou purê, ou suflê, ou vegetais 
cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, ou 
tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 11 66 3697 

  

71. 

Jantar (Dieta Especial): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz com ou sem sal/gordura, 
3. Feijão com ou sem sal/gordura, 
4. Um tipo de proteína: carne Bovina sem osso, ou 
aves sem osso, ou fígado, ou peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou 
pirão, ou polenta, ou purê, ou suflê, ou vegetais 
cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, ou 
tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 893 5.358 3697 

  



72. 

Jantar (Imunodeprimido): 
1. Salada de vegetais cozida, 
2. Arroz 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne bovina sem osso, ou 
aves sem osso, ou fígado, ou peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou 
pirão, ou polenta, ou purê, ou suflê, ou vegetais 
cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: preparação Láctea tipo Flan 
(em embalagem individual) ou preparação Láctea tipo 
pudim (em embalagem individual) ou Fruta Cozida, 
7. Suco de polpa da fruta pasteurizado (em 
embalagem individual). 

Und 00 00 3697 

  

73. 

Jantar (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz, 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne bovina sem osso, ou 
aves sem osso, ou fígado, ou peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou farofa de 
milharina, ou macarrão sem glúten, ou vegetais 
cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Compota de frutas ou frutas, 
7. Suco de polpa da fruta ou da fruta. 

Und. 
 

23 
 

138 3697 

  

74. 

Ceia (Dieta Livre e Branda): 
1. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou 
achocolatado com Torrada ou Biscoito ou bolo ou, 
2. Mingau. 

Und. 
 

5.915 
 

34.490 
3697 

  

75. 

Ceia (Dieta Pastosa) 
1. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou 
achocolatado, com  bolo ou pão massa fina 
2. Mingau. 

Und. 21 
12 

 
3697 

  

76. 

Ceia (Dieta Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou 
achocolatado.  Pão com queijo minas ou prato ou 
requeijão, ou ovos, ou biscoito ou bolo ou, 
2. Mingau. 

Und. 11 1.800 3697 

  

77. 

Ceia (Dieta Especial): 
1. Leite integral ou desnatado, ou chá com ou sem 
açúcar ou adoçante, ou achocolatado. Torrada ou 
Biscoito ou bolo ou, 
2. Mingau. 

Und. 1.166 6.996 3697 

  

78. 

Ceia (Dieta Imunodeprimido): 
1. Leite pasteurizado e fervido, ou chá, ou 
achocolatado industrializado em embalagem individual 
ou iogurte em embalagem individual. Biscoito ou 
torrada em embalagem individual, Margarina em 
embalagem individual,  ou geleia de frutas em 
embalagem individual ou, 
2. Mingau. 

Und. 00 00 3697 

  

79. 

Ceia (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Leite sem lactose, ou leite de soja com ou sem 
açúcar, ou chá. Biscoito sem glúten (doce ou salgado) 
ou tapioca ou cuscuz de milho ou arroz ou, 
2. Mingau com leite de soja ou sem lactose. 

Und. 

 
 

21 
 

126 3697 

  

80. 

DIETA NEONATAL ENTERAL OU ORAL PARA 
PREMATUROS – mamada que contenha de 0 até 
100ml, com 60-70% proteína do soro do leite 30-40% 
caseína, soro de leite desmineralizado, maltodextrina, 
leite desnatado, nucleotídeos, tcm, oleína de palma, 
óleo de cânola, sais minerais, lecitina de soja, óleo de 
sementes de cassis, óleo de peixe, vitaminas: c, e, 
niacina, a, d, b6, b1, b2, k, b12, biotina, pantotenato de 
cálcio, l-histidina, ácido graxo araquidônico, taurina, l-

LITRO 
 

48,083 
 

288,498 
1155

50 

  



TIMBRE DA EMPRESA 
 

carnitina. Isento de glúten. 

81. 

DIETA NEONATAL ENTERAL OU ORAL ATÉ O 
SEXTO MÊS – mamada que contenha de 0 a 100 ml, 
com 70% caseína e 30% proteína do soro do leite, 
com 98,7% de gordura vegetal (oleína de palma, óleo 
de cânola, óleo de palmiste, óleo de milho), com 
presença de ara e DHA, 0,3% de gordura láctea, 
100% de lactose, com presença de sais minerais e 
vitaminas, l-arginina, l-carnitina, nucleotídeos, taurina, 
bitartarato de colina, inositol e l-histidina. 

LITRO 
 

74,408 
 

44,448 
4799

6 

  

82. 

DIETA NEONATAL ENTERAL OU ORAL ISENTA DE 
GLÚTEM E LACTOSE– mamada que contenha de 0 a 
100 ml, com 60% proteína do soro do leite 40% 
caseína, maltodextrina, caseinato de cálcio, óleo de 
cânola, óleo de coco, sais minerais, óleo de milho, 
lecitina de soja, vitaminas, nucleotídeos e l-carnitina. 

LITRO 
 

00 
 

00 
7436

5 

  

83. 

DIETA NEONATAL ENTERAL OU ORAL 
HIDROLISADA COM LACTOSE– mamada que 
contenha de 0 a 100 ml, com lactose e hipoalergênica, 
com 100% proteína do soro de leite extensamente 
hidrolisada, 56% lactose e 44% maltodextrina, oleína 
de palma, óleo de cânola, óleo de coco, óleo de 
girassol, ácido cítrico mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos, DHA e ara. 

LITRO 
 

00 
 

00 
1130

26 

  

84. 

DIETA NEONATAL ENTERAL OU ORAL 
HIDROLISADA SEM LACTOSE, GLÚTEM E 
SACAROSE – mamada que contenha de 0 a 100 ml, 
hidrolisada, semi elemetar hipoalergênica com 
proteínas do soro de leite extensamente hidrolisadas 
por ação enzimática e ultrafiltradas, 80% peptídeos e 
20% aminoácidos livres. maltodextrina, TCM, amido 
de batata, oleína de palma, óleo de girassol, óleo de 
cânola, óleo de semente de cassis, óleo de peixe, sais 
minerais, vitaminas: c, colina, taurina, inositol, e, 
niacina, pantotenato de cálcio, a, b1, b2, b6, b12, d,e, 
k, ácido fólico, biotina, nucleotídeos, l-carnitina. 

LITRO 
0,680 

 
4,08 

2939
4 

  

85. 

DIETA NEONATAL ENTERAL OU ORAL ISENTO DE 
PROTEÍNA LÁCTEA, LACTOSE, GALACTOSE, 
FRUTOSE, SACAROSE – mamada que contenha de 
0 a 100 ml, elementar de aminoácidos 100% livres, 
maltodextrina 100%, vitaminas: a, d ,e, c, b1, b2, b6, 
b12, k, biotina, ácido fólico, ácido pantotenico, sais 
minerais (iodo, ferro, magnésio, zinco, sódio, selênio, 
potássio) taurina, l-carnitina. isento de proteína láctea, 
lactose, galactose, frutose, sacarose 

LITRO 
 

3,942 
 

23,52 
1155

50 

  

86. 

DIETA NEONATAL ENTERAL OU ORAL PARA 
ERRO INATO DO METABOLISMO – mamada que 
contenha de 0 a 100 ml, com restrição de fenilalanina, 
leucina, isoleucina, valina, metioninae tirosina. 
Restrição de lisina e triptofano, treonina. Restrição de 
arginina e proteína. 

LITRO 00 00 
2939

4 

  

REIFEIÇÃO PARA ACOMPANHANTES   

87. 

Desjejum 
1. Café com leite com ou sem açúcar ou adoçante, 
2. Pão, 
4. Margarina com ou sem sal. 

Und. 3.645 21.870 3697   

88. 

Almoço 
1. Arroz, 
2. Feijão, 
3. Um tipo de proteína: carne bovina com ou sem 
osso, ou ave com ou sem osso, ou fígado ou peixe ou 
linguiça de frango 
4. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou 

Und. 
 

4.262 25.572 3697   



pirão, ou polenta ou Vegetais cozidos ou refogados 
6. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

89. 

Jantar: 
1. Salada crua 
2. Sopa 
3. Arroz. 
4. Feijão. 
5. Um tipo de proteína: carne bovina com ou sem 
osso, ou ave com ou sem osso, ou  peixe ou ovos), 
6. Um tipo de guarnição: macarrão, ou vatapá,  ou 
pirão, ou purê, ou legumes cozidos ou refogados ou 
suflê ou farofa. 
7. Um tipo de sobremesa: Fruta ou doce cremoso, ou 
pasta, ou tablete, ou gelatina, ou pudim. 
8. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 3.693 22.158    

REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS   

90. 

Almoço 
1. Salada crua 
2. Arroz. 
3. Feijão. 
4. Dois tipos de proteína: carne bovina com ou sem 
osso, ou ave com ou sem osso, ou fígado ou peixe ou 
ovos), 
5. Um tipo de guarnição: macarrão, ou vatapá, ou 
pirão, ou, ou purê, ou  farofa. 
6. Um tipo de sobremesa: Fruta ou doce cremoso, ou 
pasta, ou tablete, ou gelatina, ou pudim. 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 2.280 13.680 3697   

91. 

Jantar: 
1. Salada crua 
2. Sopa 
3. Arroz. 
4. Feijão. 
5. Um tipo de proteína: carne bovina com ou sem 
osso, ou ave com ou sem osso, ou  peixe ou ovos), 
6. Um tipo de guarnição: macarrão, ou vatapá,  ou 
pirão, ou purê, ou legumes cozidos ou refogados ou 
suflê ou farofa. 
7. Um tipo de sobremesa: Fruta ou doce cremoso, ou 
pasta, ou tablete, ou gelatina, ou pudim. 
8. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 

 
 

2.850 
 

 
 

17.100 
 

3697   

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE II: R$... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIMBRE DA EMPRESA 
 

TABELA 3 - LOTE III – PACS/HC/CAPS AD III 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTD.EST.

/  MÊS 
QTD. 

EST./ANO 
CAT/ 
SER 

V.UNT V.TOTAL 

DIETAS PARA PACIENTES 

92.  

Desjejum (Dieta Livre e Branda) 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante. 
2. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou 
achocolatado. 
3. Pão ou torrada ou Biscoito ou bolo, 
4. Margarina com ou sem sal, ou geleia de frutas, 
5. Queijo do tipo minas, prato ou cremoso. 
6. Fruta. 

Und. 2.243 13.458 3697 

  

93.  

Desjejum (Dieta Pastosa): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante, 
2. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou 
achocolatado, 
3. Pão massa fina ou bolo, 
4. Margarina com ou sem sal, ou geleia de frutas, 
5. Queijo do tipo minas, prato ou cremoso. 
6. Fruta. 

Und. 199 1.194 3697 

  

94.  

Desjejum (Dieta Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante, 
2. Leite integral ou desnatado, ou achocolatado ou 
iogurte, 
3. Pão ou torrada ou Biscoito ou bolo, 
4. Margarina ou geleia de frutas ou ovos ou Banana 
frita ou Requeijão 
5. Queijo do tipo minas, prato ou cremoso e 
6. Fruta. 

Und. 138 828 3697 

  

95.  

Desjejum (Dieta Especial): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante, 
2. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou 
achocolatado, 
3. Pão integral, ou francês, ou massa fina, ou torrada 
integral ou biscoito integral ou bolo ou tapioca com 
aveia/linhaça/ chia ou cuscuz, 
4. Margarina com ou sem sal, ou geleia de frutas com 
ou sem açúcar ou adoçante, 
5. Queijo com ou sem sal do tipo minas, prato ou 
cremoso e, 
6. Fruta crua ou cozida. 

Und. 1.464 8.784 3697 

  

96.  

Desjejum (Dieta Imunodeprimido): 
1. Café com ou sem açúcar, 
2. Leite pasteurizado e fervido ou achocolatado 
industrializado em embalagem individual ou iogurte 
em embalagem individual, 
3. Biscoito ou torrada em embalagem individual, 
4. Margarina em embalagem individual, ou geleia de 
frutas em embalagem individual, 
5. Queijo do tipo minas, prato ou cremoso em 
embalagem individual, 
6. Fruta cozida. 

Und. 00 00 3697 

  

97.  

Desjejum (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante, 
2. Leite sem lactose ou leite de soja com ou sem 
açúcar  ou suco de fruta com ou sem açúcar  ou chá, 
3. Biscoito sem glúten (doce ou salgado) ou tapioca 
ou cuscuz de milho ou arroz, 
4. Creme vegetal ou Geleia de fruta 
5.  Fruta. 

Und. 

 
 

165 
 

 
990 

3697 

  

98.  
Colação (Dieta Livre e Branda): 
1. Suco de fruta ou leite ou achocolatado ou mingau 
ou fruta, 

Und. 1.461 8.766 3697 
  



2. Biscoito ou torrada. 

99.  
Colação (Dieta Pastosa): 
1. Suco de fruta ou leite ou achocolatado ou vitamina 
de fruta ou mingau ou  Fruta macia 

Und. 219 1.314 3697 
  

100.  

Colação (Dieta Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Café com leite integral ou desnatado, ou 
achocolatado, ou iogurte ou mingau, ou suco de 
polpa de fruta ou fruta, 
2. Biscoito ou torrada 
3. Margarina ou Geleia de fruta 

Und. 
 

141 
 

846 
3697 

  

101.  

Colação (Dieta Especial): 
1. Suco de polpa de fruta com ou sem açúcar ou 
adoçante ou leite ou mingau ou fruta, 
2. Biscoito integral ou torrada integral ou fruta. 

Und. 1.492 8.952 3697 

  

102.  

Colação (Dieta Imunodeprimido): 
1. Leite pasteurizado e fervido mais café (com ou 
sem açúcar), ou achocolatado industrializado em 
embalagem individual, ou iogurte em embalagem 
individual, ou suco pasteurizado em embalagem 
individual ou fruta cozida, 
2. Biscoito ou torrada em embalagem individual. 

Und. 00 00 3697 

  

103.  

Colação (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Leite de soja ou leite sem lactose ou suco da polpa 
de fruta ou fruta, 
2. Biscoito sem glúten ou cuscuz de milho/arroz, 
3. Creme vegetal. 

Und. 

 
 

183 
 

 
1.098 

3697 

  

104.  

Almoço (Dieta Livre e Branda): 
1. Salada de vegetais, 
2. Arroz, 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne bovina sem osso, ou 
ave sem osso, ou fígado ou peixe 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou 
vatapá, ou pirão, ou polenta, ou purê, ou vegetais 
cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, 
ou tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 2.052 12.312 3697 

  

105.  

Almoço (Dieta Pastosa): 
1. Arroz 
2. Caldo de feijão, 
3. 01 (Um) tipo de proteína: carne Bovina sem osso, 
ou aves sem osso, ou fígado ou peixe, 
4. Um tipo de guarnição: macarrão, ou pirão, ou 
polenta, ou purê, 
5. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso ou 
empasta, ou gelatina, ou pudim ou frutas macias, 
6. Suco de polpa de fruta 

Und. 258 1.548 3697 

  

106.  

Almoço (Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne Bovina sem osso, ou 
aves sem osso, ou fígado, ou Peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou vatapá, ou 
macarrão, ou pirão, ou polenta, ou purê, ou suflê, ou 
vegetais cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, 
ou tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 145 870 3697 

  

107.  

Almoço (Dieta Especial): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz com ou sem sal/gordura, 
3. Feijão com ou sem sal/gordura, 

Und. 
 

2.056 
 

12.336 
3697 

  



TIMBRE DA EMPRESA 
 

4. Um tipo de proteína: carne Bovina sem osso/aves 
sem osso ou fígado ou peixe, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou 
pirão, ou polenta, ou purê, ou vegetais cozidos ou 
refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, 
ou tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

108.  

Almoço (Dieta Imunodeprimido): 
1. Salada de vegetais  cozida, 
2. Arroz 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne bovina sem osso, ou 
aves sem osso, ou fígado, ou peixe, 
5. Um tipo de guarnição: macarrão, ou pirão, ou 
polenta, ou purê, ou vegetais cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: preparação Láctea tipo 
Flan (em embalagem individual) ou preparação 
Láctea tipo pudim (em embalagem individual) ou 
Fruta Cozida, 
7. Suco de polpa da fruta pasteurizado (em 
embalagem individual). 

Und. 00 00 3697 

  

109.  

Almoço (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz, 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína (carne Bovina sem osso/aves 
sem osso ou fígado ou peixe, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou farofa de 
milharina, ou macarrão sem glúten, ou vegetais 
cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Compota de frutas ou 
frutas, 
7. Suco de polpa da fruta ou da fruta. 

Und. 

 
 

90 
 
 

540 3697 

  

110.  

Lanche (Dieta Livre e Branda): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante mais leite 
integral ou desnatado, ou chá, ou suco de polpa de 
fruta, ou da fruta, ou achocolatado. Pão, ou torrada, 
ou Biscoito, ou bolo, ou cuscuz. Margarina com ou 
sem sal, ou geleia de frutas, queijo do tipo minas, 
prato ou cremoso ou, 
2. Mingau ou, vitamina de frutas, ou salada de frutas. 

Und. 2.272 13.632 3697 

  

111.  

Lanche (Dieta Pastosa): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante mais leite 
integral ou desnatado, ou chá ou suco de polpa de 
fruta ou da fruta ou achocolatado, pão ou torrada ou 
Biscoito ou bolo ou cuscuz, Margarina com ou sem 
sal, ou geleia de frutas, queijo do tipo minas, prato, 
ou cremoso  ou, 
2. Mingau, ou vitamina de frutas, ou salada de frutas. 

Und. 268 1.608 3697 

  

112.  

Lanche (Dieta Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante mais leite 
integral ou desnatado, ou chá ou suco de polpa de 
fruta ou da fruta ou achocolatado, pão ou torrada ou 
Biscoito ou bolo ou cuscuz, Margarina com ou sem 
sal, ou geleia de frutas, queijo do tipo minas, prato ou 
cremoso ou ovos ou banana feita ou peito de frango 
ou carne moída 
2. Mingau ou vitamina de frutas ou salada de frutas. 

Und. 154 924 3697 

  

113.  

Lanche (Dieta Especial): 
1. Café com ou sem açúcar ou adoçante mais leite 
integral ou desnatado, ou chá ou suco de polpa de 
fruta ou da fruta ou achocolatado, pão integral ou 
torrada integral ou Biscoito integral com ou sem sal 
ou bolo ou cuscuz ou tapioca com aveia/linhaça/chia, 

Und. 1.843 11.058 3697 

  



Margarina com ou sem sal, ou geleia de frutas com 
ou sem açúcar, queijo do tipo minas, prato ou 
cremoso ou, 
2. Mingau ou vitamina de frutas  ou salada de frutas. 

114.  

Lanche (Dieta Imunodeprimido): 
1. Suco de fruta pasteurizado em embalagem 
individual ou café com ou sem açúcar, leite 
pasteurizado e fervido ou achocolatado 
industrializado em embalagem individual ou iogurte 
em embalagem individual, 
2. Biscoito ou torrada em embalagem individual, 
Margarina em embalagem individual,  ou geleia de 
frutas em embalagem individual, queijo do tipo minas, 
prato ou cremoso em embalagem individual 

Und. 
 

00 
 

00 
3697 

  

115.  

Lanche (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Leite sem lactose ou leite de soja com ou sem 
açúcar  ou suco de fruta com ou sem açúcar, café 
com ou sem açúcar ou chá, 
2. Biscoito sem glúten (doce ou salgado) ou tapioca 
ou cuscuz de milho ou arroz, 
3. Creme vegetal ou Geleia de fruta. 

Und. 
 

205 
 

 
1.230 

3697 

  

116.  

Jantar (Dieta Livre e Branda): 
11. Salada de Vegetais, 
2. Arroz, 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne Bovina sem osso, ou 
aves sem osso, ou fígado, ou Peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou 
pirão, ou polenta, ou purê, ou vatapá,  ou vegetais 
cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, 
ou tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 2.490 14.940 3697 

  

117.  

Jantar (Dieta Pastosa): 
1. Arroz 
2. Caldo de feijão, 
3. 01 (Um) tipo de proteína (carne Bovina sem 
osso/aves sem osso/fígado ou peixe), 
4. Um tipo de guarnição: macarrão, ou pirão, ou 
polenta, ou purê), 
5. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso ou 
empasta, ou gelatina, ou pudim ou frutas macias, 
6. Suco de polpa de fruta 

Und. 222 1.332 3697 

  

118.  

Jantar (Dieta Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne Bovina sem osso, ou 
aves sem osso, ou fígado, ou Peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou 
pirão, ou polenta, ou purê, ou suflê, ou vegetais 
cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, 
ou tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 149 894 3697 

  

119.  

Jantar (Dieta Especial): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz com ou sem sal/gordura, 
3. Feijão com ou sem sal/gordura, 
4. Um tipo de proteína: carne Bovina sem osso, ou 
aves sem osso, ou fígado, ou peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou 
pirão, ou polenta, ou purê, ou suflê, ou vegetais 
cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Doce cremoso, ou pasta, 

Und. 1.848 11.088 3697 

  



TIMBRE DA EMPRESA 
 

ou tablete, ou gelatina, ou pudim ou frutas, 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

120.  

Jantar (Imunodeprimido): 
1. Salada de vegetais cozida, 
2. Arroz 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne bovina sem osso, ou 
aves sem osso, ou fígado, ou peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou 
pirão, ou polenta, ou purê, ou suflê, ou vegetais 
cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: preparação Láctea tipo 
Flan (em embalagem individual) ou preparação 
Láctea tipo pudim (em embalagem individual) ou 
Fruta Cozida, 
7. Suco de polpa da fruta pasteurizado (em 
embalagem individual). 

Und 
 
 

00 

 
 

00 
3697 

  

121.  

Jantar (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Salada de Vegetais, 
2. Arroz, 
3. Feijão, 
4. Um tipo de proteína: carne bovina sem osso, ou 
aves sem osso, ou fígado, ou peixe ou ovos, 
5. Um tipo de guarnição: Farofa, ou farofa de 
milharina, ou macarrão sem glúten, ou vegetais 
cozidos ou refogados, 
6. Um tipo de sobremesa: Compota de frutas ou 
frutas, 
7. Suco de polpa da fruta ou da fruta. 

Und. 

 
 
 

90 
 
 
 

 
 

540 
3697 

  

122.  

Ceia (Dieta Livre e Branda): 
1. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou 
achocolatado com Torrada ou Biscoito ou bolo ou, 
2. Mingau. 

Und. 1.365 8.190 3697 

  

123.  

Ceia (Dieta Pastosa) 
1. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou 
achocolatado, com  bolo ou pão massa fina 
2. Mingau. 

Und. 219 1.314 3697 

  

124.  

Ceia (Dieta Hiperprotéica e/ou Hipercalórica): 
1. Leite integral ou desnatado, ou chá, ou 
achocolatado.  Pão com queijo minas ou prato ou 
requeijão, ou ovos, ou biscoito ou bolo ou, 
2. Mingau. 

Und. 170 1.020 3697 

  

125.  

Ceia (Dieta Especial): 
1. Leite integral ou desnatado, ou chá com ou sem 
açúcar ou adoçante, ou achocolatado. Torrada ou 
Biscoito ou bolo ou, 
2. Mingau. 

Und. 1.873 11.238 3697 

  

126.  

Ceia (Dieta Imunodeprimido): 
1. Leite pasteurizado e fervido, ou chá, ou 
achocolatado industrializado em embalagem 
individual ou iogurte em embalagem individual. 
Biscoito ou torrada em embalagem individual, 
Margarina em embalagem individual,  ou geleia de 
frutas em embalagem individual ou, 
2. Mingau. 

Und. 00 00 3697 

  

127.  

Ceia (Dieta Sem lactose e Glúten): 
1. Leite sem lactose, ou leite de soja com ou sem 
açúcar, ou chá. Biscoito sem glúten (doce ou 
salgado) ou tapioca ou cuscuz de milho ou arroz ou, 
2. Mingau com leite de soja ou sem lactose. 

Und. 
 

201 
 

1.206 3697 

  

REIFEIÇÃO PARA ACOMPANHANTES   

128.  
Desjejum 
1. Café com leite com ou sem açúcar ou adoçante, 
2. Pão, 

Und. 
 
 

3.483 
20.898 3697   



4. Margarina com ou sem sal.  
 

129.  

Almoço 
1. Arroz, 
2. Feijão, 
3. Um tipo de proteína: carne bovina com ou sem 
osso, ou ave com ou sem osso, ou fígado ou peixe 
ou linguiça de frango 
4. Um tipo de guarnição: Farofa, ou macarrão, ou 
pirão, ou polenta ou Vegetais cozidos ou refogados 
6. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 
 

 
 

2.864 
 
 

 
17.184 

3697   

130.  

Jantar: 
1. Salada crua 
2. Sopa 
3. Arroz. 
4. Feijão. 
5. Um tipo de proteína: carne bovina com ou sem 
osso, ou ave com ou sem osso, ou  peixe ou ovos), 
6. Um tipo de guarnição: macarrão, ou vatapá,  ou 
pirão, ou purê, ou legumes cozidos ou refogados ou 
suflê ou farofa. 
7. Um tipo de sobremesa: Fruta ou doce cremoso, ou 
pasta, ou tablete, ou gelatina, ou pudim. 
8. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 2.915 17.490 3697   

REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS   

131.  

Almoço 
1. Salada crua 
2. Arroz. 
3. Feijão. 
4. Dois tipos de proteína: carne bovina com ou sem 
osso, ou ave com ou sem osso, ou fígado ou peixe 
ou ovos), 
5. Um tipo de guarnição: macarrão, ou vatapá, ou 
pirão, ou, ou purê, ou  farofa. 
6. Um tipo de sobremesa: Fruta ou doce cremoso, ou 
pasta, ou tablete, ou gelatina, ou pudim. 
7. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 

 
 

2.357 
 
 

14.142 3697   

132.  

Jantar: 
1. Salada crua 
2. Sopa 
3. Arroz. 
4. Feijão. 
5. Um tipo de proteína: carne bovina com ou sem 
osso, ou ave com ou sem osso, ou  peixe ou ovos), 
6. Um tipo de guarnição: macarrão, ou vatapá,  ou 
pirão, ou purê, ou legumes cozidos ou refogados ou 
suflê ou farofa. 
7. Um tipo de sobremesa: Fruta ou doce cremoso, ou 
pasta, ou tablete, ou gelatina, ou pudim. 
8. Suco de polpa de fruta ou da fruta. 

Und. 2.750 16.500 3697   

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE III: R$... 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (LOTE I+II+III): R$... 

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 Dias 
 
DADOS DA PROPONENTE: 
DATA/LOCAL 

__________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL.



TIMBRE DA EMPRESA 
 

 


