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PROCESSO Nº 2.951/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 048/2021- CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 2.951/2021- EMSERH  
 
Impugnante: NUTRI & SAÚDE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos 
de nutrição e alimentação hospitalar, visando o fornecimento de dietas gerais e 
específicas destinadas à pacientes (adultos e infantis) e acompanhantes legalmente 
instituídos (lei federal nº 8.069. de 13/07/90 e lei federal n.º 10.741, DE 01/10/03), 
além de refeições para funcionários autorizados das unidades de saúde (de acordo 
com a portaria SES/MA n°448, de 01 de agosto de 2019), assegurando uma 
alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, 
englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de 
produção e distribuição, para atender as necessidades do Hospital de Cuidados 
Intensivos – HCI, unidade de saúde administrada pela Emserh. 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

 
Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela 

empresa NUTRI & SAÚDE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, devidamente qualificado 
na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 
048/2021 que objetiva alteração deste.  

 
De acordo com os itens 5.1, 5.1.1, 5.2 do Edital, os pedidos de 

esclarecimentos referentes ao processo licitatório em comento deverão ser enviados a 
Comissão de Licitação e/ou Agente de Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à 
data fixada para abertura da sessão pública.  

 
Considerando que o dia 16/03/2021 às 08h30min foi o definido 

para a abertura da sessão pública, o prazo para que qualquer pessoa possa solicitar 
esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 
09/03/2021 às 18h00min, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

 
Ressalta-se ainda que o prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da licitação previsto no edital está em consonância com o 
disposto no §2º do art. 65 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
EMSERH, senão vejamos: 

 
Art. 65. (omissis) 
§2° Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima 
para impugnar ou solicitar esclarecimentos ao edital de 
licitação, por irregularidade na aplicação deste 
Regulamento, protocolando o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, 
devendo a EMSERH julgar e responder à impugnação, em 
até 03 (três) dias antes da realização da sessão. 
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Logo, por ter sido protocolado às 16h03min. do dia 

09/03/2021, portanto o pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu 
por realizar a análise do mérito. 
 
II – DOS QUESTIONAMENTOS  

 
Em resumo, a empresa NUTRI & SAÚDE REFEIÇÕES COLETIVAS 

LTDA solicita esclarecimentos a seguir: 
 

“ [...] 
Segue questionamentos: 
 
Observando o quadro disponibilizado no ANEXO I – C do presente 
edital, é informado um quantitativo estimado da quantidade de 
pessoas necessárias para a execução do objeto. Pergunto: 
1-      Esse quadro disponibilizado, com um total de 29 
funcionários, é um quadro fixo, ou poderá sofrer modificações, 
para mais ou para menos, de acordo com a variação do número 
de refeições efetivamente servidas? 
 
Além disso, no anexo I – A é especificado através de um quadro 
os quantitativos de refeições e fórmulas lácteas. Somando 1500 
refeições para pacientes da dieta livre, com 600 refeições para 
pacientes das dietas pastosa e líquida, com 50 refeições para 
pacientes das dietas líquidas/ líquida restrita/ líquida de prova ou 
sem resíduo, obtém-se um total de 2150 refeições para pacientes 
mensais (1500+600+50). 
Ao realizar a estimativa diária, sendo o valor total dividido por 
uma média de 30 dias mensais, chega-se ao resultado de 
aproximadamente 72 pacientes por dia (2150/30). 
 Porém, ao ser realizada visita técnica comercial, foi constatado 
que o Hospital de Clínicas Integradas – HCI apresenta cerca de 
235 leitos e 59 leitos de UTI. Pergunto: 
2-      As refeições deverão ser preparadas e distribuídas 
considerando as quantidades disponibilizadas no ANEXO I – A, 
que equivalem a aproximadamente 72 pacientes por dia, e, 
portanto, não atendendo 100% dos leitos disponíveis verificados 
em visita? Ou a proposta comercial vai sofrer alterações para 
suprir esta demanda não estimada?“ 
 

III – DA ANÁLISE DO PONTO APRESENTADO PELA DIRETORIA CLÍNICA, 
ATRAVÉS DA GESTÃO HOSPITALAR. 
 

Após análise e manifestação da Diretoria Clínica, através da Gestão 
Hospitalar da Emserh, setor técnico responsável, o Agente de Licitação esclarece os 
pontos questionados pela empresa NUTRI & SAÚDE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. 
 

Em resposta aos questionamentos encaminhados, informamos: 
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1. Esse quadro disponibilizado, com um total de 29 
funcionários, é um quadro fixo, ou poderá sofrer 
modificações, para mais ou para menos, de acordo com a 
variação do número de refeições efetivamente servidas? 
 
Em resposta, esclarecemos que conforme especificado no ANEXO 
C, trata-se de uma previsão; é um referencial do número de 
funcionários necessários, sendo estes dados que nortearão os 
licitantes para a formação de custos de mão de obra. O referido 
Anexo é de caráter informativo, uma vez que a licitante é 
facultada a verificar, no Ato da Vistoria Técnica, informações 
complementares, a fim de subsidiar sua respectiva proposta. 
Esclarecemos ainda, que as empresas participantes da licitação 
devem observar os itens relacionados a recursos humanos e as 
orientações contidas no Edital , transcritas abaixo: 
 
21 DO PESSOAL 
21.1 A CONTRADA deverá manter na Unidade um quadro fixo de 
pessoal composto por profissionais de nível superior, médio e 
auxiliar, em quantidade suficiente para assegurar o 
fornecimento das refeições previstas neste Contrato 
supervisionado por uma Nutricionista , Responsável Técnico 
perante o CRN. 
 
Destacamos também, o item 21.12 “DO QUADRO DE 
FUNCIONÁRIOS MANTIDOS NOS HOSPITAL”, onde reforça 
que o quantitativo de funcionários deve ser em número suficiente 
para assegurar o cumprimento dos horários determinados para 
as refeições de pacientes, acompanhantes e funcionários e a 
constante higienização dos utensílios, equipamentos e 
instalações. Garantindo assim a execução dos serviços em sua 
totalidade e de acordo com o quantitativo de refeições 
produzidas. 
 
2.  As refeições deverão ser preparadas e distribuídas 
considerando as quantidades disponibilizadas no ANEXO 
I – A, que equivalem a aproximadamente 72 pacientes 
por dia, e, portanto, não atendendo 100% dos leitos 
disponíveis verificados em visita? Ou a proposta 
comercial vai sofrer alterações para suprir esta demanda 
não estimada? 
 
Esclarecemos que  a estimativa do quantitativo de refeições foi 
realizada com base no perfil de atendimento do Hospital na 
ocasião da abertura do processo. É importante destacar, que em 
virtude do crescente números de casos decorrentes da Covid-19, 
ocorreu a necessidade da expansão de novos leitos, abertos 
emergencialmente para esse atendimento, podendo ocorrer o 
declínio de acordo com a demanda. Frisamos que, a execução do 
serviço é realizada com base no quantitativo de refeições 
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efetivamente produzidas e comprovadas, com base na 
necessidade da Unidade, sendo previsto a possibilidade de 
acréscimos nas mesmas condições contratuais do valor inicial do 
Contrato.  
 
Isto posto, depreende-se que o pedido de esclarecimento 

solicitado pela empresa NUTRI & SAÚDE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA não 
suscitou a necessidade de alteração do edital. 

 
V – CONCLUSÃO 

 
Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos permanecem 

inalteradas as cláusulas editalícias, bem como a data designada no Edital da Licitação 
Eletrônica nº 048/2021. 
 

São Luís, 10 de março de 2021 
 
 
 
 

Francisco Assis de Amaral Neto 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 
 
De acordo: 

Vicente Diogo Soares Junior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 7.327 


