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PROCESSO Nº 177.758/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 410/2021- CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 177.758/2021- EMSERH  
 
Impugnante: NUTRI & SAÚDE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
lavanderia hospitalar, incluindo o fornecimento de todo o enxoval 
necessário, em regime de comodato, bem como os insumos necessários e 
adequados à execução dos serviços, para atender às necessidades do Hospital de 
Caxias, Hospital Alarico Nunes Pachêco, UPA de Timon, SVO de Timon, 
Hospital de Peritoró, Hospital Macrorregional de Coroatá, UPA de Coroatá, 
Hospital de Alto Alegre, Hospital de Timbiras e UPA de Codó. 
 
 
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 
410/2021 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 17/12/2021 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 
10/12/2021 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 17h31min. do dia 
09/12/2021, portanto o pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu 
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por realizar a análise do mérito. 
 
II – DOS QUESTIONAMENTOS  

 
Em resumo, a empresa NUTRI & SAÚDE REFEIÇÕES COLETIVAS 

LTDA solicita esclarecimentos a seguir: 
 

1 - A contratada será responsável pela distribuição das refeições nos 
locais que recebem comida transportada ou apenas para o local com 
produção local (Hospital Presidente Vargas)? 
2 - Quadro de mão de obra (anexo I-C) contempla apenas os 
funcionários que devem ficar no Hospital Presidente Vargas ou também 
consta os funcionários que devem ficar nas demais unidades? Caso não 
contemple, quais e quantos funcionários são solicitados para estes 
locais? 
3 - Nas unidades que recebem refeição transportada, qual será o modo 
de fornecimento das refeições para pacientes e funcionários e 
acompanhantes, bandejas térmicas, embalagens descartáveis e/ou 
balcão fixo? 
4 - Quais equipamentos serão disponibilizados pela Contratante? 
5 - A margarina light, geléia e mel que devem ser fornecidos no desjejum 
do paciente e os biscoitos da colação e lanche do paciente devem ser 
em embalagem sachê? 

 
III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS PELA DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA, ATRAVÉS DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/LOGÍSTICA. 
 

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

Pergunta 01: 
Resposta:   Sim, a distribuição das refeições nos leitos, copas de apoio e 

refeitório na Unidade produtora e nas Unidades transportadas 
ficará a cargo integralmente da CONTRATADA.  

 
Pergunta 02: 
Resposta: Em resposta, esclarecemos que conforme especificado no 

ANEXO C, trata-se de uma previsão do quantitativo de mão 
de obra contemplando os funcionários que executarão o 
serviço nas unidades transportadas; é um referencial do 
número de funcionários necessários, sendo estes dados que 
nortearão as empresas participantes do pregão 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 e TR.  
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Pergunta 03: 
Resposta: Nas Unidades que recebem a alimentação transportada a 

alimentação dos pacientes deverá ser porcionada em 
embalagem de isopor com três divisórias; as embalagens 
deverão ser adequadas ao respectivo alimento e quantidade 
porcionada, ou seguindo as determinações do Serviço de 
Nutrição e Dietética e devidamente transportadas em 
recipientes térmicos hermeticamente fechados tipo “hot-box”, 
“iso-box” ou equivalentes, condizentes com as exigências da 
Vigilância Sanitária, mantendo a alimentação em condições 
higiênico-sanitárias, temperatura e conservação adequada. As 
refeições destinadas a funcionários e acompanhantes, será 
pelo sistema de Cafeteria fixa, em bandejas lisas em plástico 
polipropileno ou ABS, com prato, e/ou em embalagens 
descartáveis de 03 divisórias sempre que solicitado, de acordo 
com o perfil e necessidade da Unidade de Saúde.  

 
Pergunta 04: 
Resposta: Os equipamentos que estarão disponíveis devem ser 

identificados na ocasião da visita técnica, conforme o item 
30.38 do Termo de referência. 

 
Pergunta 05: 
Resposta: SIM 

 
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 410/2021. 
 

São Luís, 10 de novembro 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 


