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PROCESSO Nº 177.578/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 410/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 177.578/2021 - EMSERH  

Solicitante: RENOME REFEIÇÕES 

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 das Unidades de Saúde Hospital Presidente Vargas, Hospital Vila Luizão, UPA 

Araçagy e UPA Vinhais. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto, via e-

mail, pela empresa RENOME REFEIÇÕES, 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 eletrônica, o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica pudesse 

solicitar esclarecimentos 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. 

 
Com efeito, tendo em vista que o pedido de esclarecimento foi 

interposto no dia 14/12/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a 
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INTEMPESTIVIDADE do pedido. 

Entretanto, em respeito aos princípios inerentes aos processos 

licitatórios e dada a relevância do pedido, o mesmo será respondido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, RENOME REFEIÇÕES solicitou esclarecimentos a seguir: 

 

Temos interesse em participar da licitação eletrônica n° 410/2021, por 
isso gostaríamos de esclarecimento sobre o item abaixo: - No ANEXO I 

– C DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA INICIAL DO QUADRO DE 
FUNCIONÁRIOS POR UNIDADE PRODUTORA: consta uma Tabela com 

cargos e quantidade de funcionários, porém está escrito “Hospital da 

Ilha”. Qual seria o quadro estimado de funcionários para o hospital 
Presidente Vargas: - Para os Hospitais Vila Luizão, UPA Araçagy e UPA 

Vinhais a empresa contratada deverá manter funcionários técnicos 
(nutricionistas ,técnicas em nutrição) e copeiros para distribuição das 

refeições aos pacientes e funcionários (refeitório)? - No item 18.12 do 

edital consta relação de utensílios necessários para cozinha e 
distribuição, gostaríamos de verificar se essa lista será necessária 

apenas para o Hospital Presidente Vargas (Unidade produtora), ou se 
teremos que incluir na proposta utensílios e equipamentos para as 

outras unidades. 

 
Diante do pedido acima transcrito, passa-se a análise do mérito. 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas disposições da 

Lei Federal nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH.  

Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto os autos foram 

remetidos ao setor competente, Gerência de Gestão Hospitalar, setor que possui 

conhecimento técnico a respeito do objeto a ser adquirido. Assim, a decisão aqui 

proferida é fundamentada na manifestação do referido setor. 

A Gerência de Gestão Hospitalar, através do Despacho Administrativo 

colacionado às XXXX, respondeu o seguinte sobre os questionamentos: 

 
1. Qual seria o quadro de funcionários para o Hospital Presidente 
Vargas? 

2. Para os Hospitais Vila Luizão, UPA Araçagy e UPA Vinhais a 

contratada deverá manter funcionários e copeiros para distribuição das 
refeições? 

Em resposta, esclarecemos que conforme especificado no ANEXO C, 
trata-se de uma previsão do quantitativo de mão de obra contemplando 

os funcionários que estarão na unidade produtora e nas unidades 
transportadas executando o serviço; é um referencial do número de 

funcionários necessários, sendo estes dados que nortearão as 
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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. 

3. No item 18.12 do Edital consta relação de utensílios necessários para 
a cozinha e distribuição, essa lista será necessária apenas para o 

Hospital Presidente Vargas ou teremos que incluir na proposta 
utensílios e equipamentos para outras Unidades? 

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. Os 

equipamentos que estarão disponíveis devem ser identificados na 
ocasião da visita técnica, conforme o item 30.38 do Termo de 

referência. 
 

Portanto, esclarecidos os questionamentos, destaca-se que não houve 

necessidade modificação do edital. 

 

IV – DA DECISÃO 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, mantém-se inalteradas as 

demais cláusulas editalícias, bem como fica mantida a data de abertura da 

Licitação Eletrônica nº 410/2021. 

 
São Luís – MA, 12 de dezembro de 2021. 

 
 
 
 

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

Matrícula n 536 
 
 
 
 
De acordo: 

Vicente Diogo Soares Júnior 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula n° 7.327 


