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PROCESSO Nº 164.487/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 002 
 

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 
RENOME REFEIÇÕES, 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 08h55min. do dia 08/12/2021, 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 RENOME REFEIÇÕES. 
 
  

Temos interesse em participar da licitação eletrônica n° 395/2021, 
por isso gostaríamos de esclarecimento sobre o item abaixo: 
  

3.5. A prestação de serviços de nutrição e alimentação realizar-se-á, 
mediante: 
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a) A utilização das dependências do CONTRATANTE, onde a 
alimentação será preparada, porcionada e distribuída, conforme 
ANEXO B; 
b) Nos casos em que a Unidade de Saúde não possuir UAN, ficará 
sob inteira responsabilidade da CONTRATADA a estruturação de uma 
cozinha externa; 

  
De acordo com o item acima, podemos considerar que a produção das 

refeições será realizada nas dependências do hospital? 
 

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:  

Em resposta, informamos que o serviço será executado nas dependências do 

Hospital, onde as refeições serão preparadas, porcionadas e distribuídas. 

Importante frisar a cláusula 6.26.6 do Termo de Referência:  "Em caso de 
problemas que impliquem em descontinuidade dos serviços contratados nas 
dependências do hospital, a contratada deverá garantir o preparo de todas 
as refeições, em outra Unidade de Alimentação e Nutrição, dando 
continuidade aos serviços em tempo hábil até o retorno das atividades 
normais da UAN do Hospital, sem ônus adicional a contratante".   

 
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), 09 de dezembro de 2021 

 

 
 
 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 

 
De acordo: 

 
 
 

Igor Manoel Sousa Rocha 
Presidente Substituto da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 515 

 


