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PROCESSO Nº 164.487/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 322/2021- CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 164.487/2021- EMSERH  
 
Impugnante: COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA 
 
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, além de refeições para funcionários autorizados, 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 DA ILHA 
administrada pela EMSERH. 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

 
Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela empresa 

COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA, devidamente 
qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica 
nº 322/2021 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 03/11/2021 às 14h30min 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 
25/10/2021 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. 
 

Logo, por ter sido protocolado às 17h26min. do dia 13/10/2021, 
portanto o pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a 
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análise do mérito. 
 
II – DOS QUESTIONAMENTOS  

 
Em resumo, a empresa COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO 

COLETIVA solicita esclarecimentos a seguir: 
 

1 - Qual o telefone para agendamento da visita técnica? 
  

2 - O edital diz que a utilização da unidade de alimentação (UAN) do 
CONTRATANTE ocorrerá quanto esta oferecer condições para o 
preparo, porcionamento e distribuição das refeições, pergunto: 
  

2.1 - A cozinha não está pronta e funcionando? Qual a previsão para 
que se possa produzir na cozinha do Hospital da Ilha? 
  

2.2 - O fornecimento deverá ser iniciado com refeições transportadas 
em cozinha externa da contratada? 
  

2.3    Qual o prazo para início do contrato no caso de refeições 
transportadas e no caso das refeições sendo produzidas dentro da 
UAN do hospital? 
  

3 - Vi que o hospital ainda encontra -se em construção, não estando 
totalmente pronto. A quantidade de refeições estimadas no edital 
serão realizadas? 
  

4 - O refeitório do hospital está pronto para receber refeições? Há 
mobiliários? 
  

5 - O quadro mínimo de funcionários disponível no Anexo C diz 
respeito a equipe que deverá ficar dentro do hospital? Neste caso com 
as refeições produzidas dentro da UAN do hospital? 
  

6 - No custo da refeição (almoço/jantar) de pacientes deverá ser 
somado o custo de 01 garrafa de 500 ml de água mineral? Qual 
refeição o paciente receberá esta água? 
  

7 - A água utilizada para a produção e cocção das refeições deverá 
ser MINERAL? 
  

8 - A cotação das dietas infantis deverá ser feita em PREÇO DO 
LITRO? 
  

9 - Qual o índice utilizado para o reajuste de preços? 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 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 COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO 
COLETIVA. 
 

PERGUNTA 01:  
RESPOSTA: A empresa licitante que optar pela vistoria deverá agendá-la 
em dias úteis, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, na 
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Diretoria Clínica da EMSERH, devendo ser efetivada em até 03 (três) dias 
úteis antes da data fixada para a sessão pública, através do telefone 
(98)3235-7333 ou através do e-mail: 
amandda.rodrigues@emserh.ma.gov.br. 
 
PERGUNTA 2.1:  
RESPOSTA: A Unidade Hospitalar encontra-se em finalização de obras, 
contudo para o início do serviço a cozinha estará pronta para a execução dos 
serviços in loco. 
 
PERGUNTA 2.2:  
RESPOSTA: Não. A Unidade Hospitalar oferecerá as condições para todo o 
preparo, porcionamento e distribuição das refeições. 
 
PERGUNTA 2.3:  
RESPOSTA: O serviço iniciará e até 30 dias após a assinatura do Contrato, 
mediante Ordem de Serviço emitida pela Contratante. 
 
PERGUNTA 03:  
RESPOSTA: O consumo das refeições será de acordo com a demanda do 
Hospital, podendo ocorrer variação no quantitativo. O quantitativo das 
refeições será informado diariamente conforme necessidade do Hospital, de 
acordo com a prescrição dietoterápica (para pacientes); acompanhantes e 
funcionários conforme escala. 
 
PERGUNTA 04:  
RESPOSTA: A Unidade Hospitalar dispõe de refeitório. A CONTRATANTE 
disponibilizará à CONTRATADA os equipamentos e utensílios já existentes na 
unidade hospitalar e esta se comprometerá pela conservação e manutenção 
dos mesmos. Caso a unidade não disponha de equipamentos e utensílios, 
será de responsabilidade da CONTRATADA a aquisição de todos os 
materiais e equipamentos, de acordo com a necessidade para o 
cumprimento dos serviços. A licitante é facultada a verificar no Ato da 
Vistoria Técnica os materiais já existentes no Hospital. 
 
PERGUNTA 05:  
RESPOSTA: Todo o preparo, porcionamento e distribuição das refeições 
ocorrerão dentro das dependências do Hospital. Dessa forma, o quadro 
disponível no Anexo C é um referencial do número de funcionários 
necessários a execução do serviço. 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 e TR. 
 
PERGUNTA 06:  
RESPOSTA: No valor das refeições já deverá contemplar o fornecimento de 
água mineral, para pacientes de UTI e UI, neutropênicos e em 
isolamento; bem como para os processos de diluição dos módulos (de fibra, 

mailto:amandda.rodrigues@emserh.ma.gov.br
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proteína, glutamina e etc.), em garrafas de 500ml de acordo com a 
solicitação da Unidade. 
 
PERGUNTA 07:  
RESPOSTA: A Contratada deverá fornecer água potável e filtrada para os 
processos de pré preparos, preparos e cocção da alimentação. 
 
PERGUNTA 08:  
RESPOSTA: As fórmulas infantis deverão ser distribuídas nas enfermarias, 
na unidade neonatal ou outro setor afim, acondicionadas nas quantidades 
prescritas para cada horário, em recipiente (isento da substancia BISFENOL 
A - BPA) padronizado pelo Serviço de Nutrição da Unidade, em tamanho, 
número e características adequados ao volume transportado e tipo de 
administração, devidamente identificados, sem custos adicionais. E para 
fins de cotação de preços, deverá ser considerado o valor em litro. 

 
Isto posto, depreende-se que o pedido de esclarecimento solicitado pela 

empresa COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA 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 
322/2021. 
  

 
São Luís, 19 de outubro 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 
 


