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PROCESSO Nº 164.487/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 395/2021-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164.487/2021- EMSERH 
 

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 GRUPO 
LEMOS PASSOS, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do 
edital da Licitação Eletrônica nº 395/2021 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 10/12/2021 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 02/12/2021 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 08h34min. do dia 07/12/2021, portanto o 
pedido é INTEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a análise do mérito. 
 

II – DOS QUESTIONAMENTOS E DA ANÁLISE 
 

a) QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA GRUPO LEMOS PASSOS. 
 

Solicito os esclarecimentos abaixo referente a LICITAÇÃO 

ELETRÔNICA Nº 395/2021: 
  

• Os per captas de proteínas apresentados no Termo de referência, 
item 6.18.1 página 103, são referente a carne após a cocção ou in 
natura, como os demais itens citados na tabela? 

  

• Qual o per capta da carne suína e do mocotó que deverá ser servidos 
mensalmente ao funcionário? 
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• Qual o per capta a ser utilizado para as bebidas quentes, bolo e 
cuscuz no desjejum? 

  

• Os acompanhamentos do desjejum, (margarina, geleia, queijo e mel) 
devem ser servidos todos de forma livre ou estes itens devem ser 
porcionados? 

  

• O café a ser cotado deverá ser por litro ou na quantidade de 2 litros 
como citado no quadro 6.20.2? 

 
III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 
Após análise dos pontos apresentados pela impugnantes, a Diretoria Clínica, 

através da Gestão Hospitalar da Emserh, setor técnico responsável, o Agente de Licitação, 
esclarece os pontos, a seguir: 
 

RESPOSTA 001: O per capta das proteínas apresentados no item 6.18.1 são referentes a 
proteína após a cocção.  
 

RESPOSTA 002: O per capta da carne suína: 150 g sem osso e 250 g com osso e em 
referência ao Mocotó 150g.  
 

RESPOSTA 003: Conforme o item 4.31.1 do Termo de referência a bebida servida no 
desjejum deverá ser fornecida em copo descartável de 200ml; em 
referência ao bolo e cuscuz deverá ser fornecido o equivalente a 100g. 

 

RESPOSTA 004: Os acompanhamentos do desjejum (margarina, geléia, queijo e mel) 
serão fornecidos em porções individuais e de acordo com o cardápio 
estabelecido. 
 

RESPOSTA 005: Para fins de cotação deve ser considerado a quantidade de 02 litros para 
a garrafa de café. 

 
Por fim, comunico que PERMANECE MENTIDA a data da Sessão de 

Abertura da Licitação Eletrônica nº 395/2021, para às 14h30min do dia 
10/12/2021, ficando as demais condições inalteradas.  

 

Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min., na CSL/EMSERH localizada à 
Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 
3235-7333. 

 
São Luís (MA), 07 de dezembro de 2021 

 

 
 
 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 

 
De acordo: 

 
 
 

Vicente Diogo Soares Junior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 7.327 

 


