
  

      IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI 

AVISO DE INTERESSE EM CONTRATAR Nº 439/2020 
PRONTO ATENDIMENTO LUIZ GONZAGA ROCHA VARGEM GRANDE PAULISTA/SP 

 
 
Contrato de Gestão: Nº 099/2019  
Ente público convenente: Município de Vargem Grande Paulista/SP. 
 
Regime de eventual Contratação: Pessoa Jurídica 
 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI, 
nos termos do regulamento de compras e contratações de obras e serviços, torna público o INTERESSE EM 
CONTRATAR, conforme dados abaixo:  
 

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Prestação de Serviços de Preparação e entrega de Refeições; 
Os serviços serão prestados para os locais relacionados abaixo, em consonância com os itens elencados: 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO LOCAL 

1 PRONTO ATENDIMENTO LUIZ GONZAGA ROCHA 
 

 
A Contratada deverá cumprir atividades definidas nas especificações técnicas dos serviços observando as normas 
vigentes, tais como:  
 
 

• Prestação de serviços compreende que a alimentação fornecida aos colaboradores do PRONTO 
ATENDIMENTO LUIZ GONZAGA DA ROCHA. 

 
• Elaborar cardápio diário básico. 

 
• Ficam sob a responsabilidade da Contratada a aquisição dos gêneros alimentícios, o fornecimento de gás, os 

equipamentos (fornecimento ou adequação), utensílios, controles de segurança alimentar (análise 
microbiológica dos alimentos, análise da potabilidade da água, a análise de Swab e o controle integrado de 
pragas), as mãos de obra (encargos e benefícios), os materiais de higiene (ambiente e pessoal), materiais 
descartáveis, assim como todo material necessário para a distribuição das refeições; 

 
• Abastecimento de gás, a mão de obra especializada, operacional e administrativa, em quantidades suficientes 

para desenvolver todas as atividades previstas, observadas as normas vigentes da vigilância sanitária;  
 

• Deverá disponibilizar os equipamentos necessários para a prestação do serviço;  
 

• A Contratada também se responsabiliza pela entrega das refeições em horários pré estabelecidos conforme 
proposta comercial. 

 

A Proposta deverá ser entregue através do endereço eletrônico: propostapjvgp@iscb.org.br 
Prazo para envio : Até 11 de Setembro de 2.020. 

 
E para que chegue ao conhecimento de todos, expede-se este aviso. 
 
Local: Birigui/SP Data: 08/09/2020 
  

 
Cláudio Castelão Lopes 

Presidente 
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