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PROCESSO Nº 128.241/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 023/2023 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 128.241/2022- EMSERH  

Solicitante: MEIO DIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 

Licitações - e nº 982017 

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 DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE 

PRESIDENTE DUTRA, unidade de Saúde administrada pela EMSERH. 

 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

pela empresa MEIO DIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, acostado aos autos, em face do edital 

da Licitação Eletrônica nº 023/2023. 

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 09/02/2023 às 09h00min foi definido para a abertura da 

sessão eletrônica, o prazo para qualquer pessoa física ou jurídica solicitar esclarecimentos referente 

ao instrumento convocatório em epígrafe findará dia 02/02/2023. 

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 23/01/2023, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa MEIO DIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA solicitou os 

seguintes esclarecimentos sobre o certame: 
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(...) 
Redação na íntegra da minuta contratual 

b) 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, proteína, glutamina e etc.), em 
garrafas de 500ml de acordo com a solicitação da Unidade. Assim como, toda a 
água utilizada para consumo dos funcionários no refeitório, e/ou para processos 
de cocção em todas as unidades com produção de refeições “in loco”. 
 

Perguntas 
a) A fim de sabermos o quantitativo médio de fornecimento de água mineral 

de 500ml, gostaríamos de saber se existe alguma média de consumo diário 

e/ou mensal e/ou anual, pois é de grande importância essa informação 
para a formulação das propostas das licitantes? 

b) O termo “FUNCIONÁRIO” se refere aos funcionários da empresa 
contratada, da contratante ou de ambos? 

c) A água para o processo de cocção deverá ser obrigatoriamente mineral, ou 

poderá ser filtrada? Caso seja somente permitida mineral, qual a 
quantidade média de consumo diário e/ou mensal e/ou anual? 

 

Ante o exposto, passa-se à análise do pedido esclarecimento acima transcrito. 

 

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/EMSERH, o qual possui conhecimento técnico a 

respeito do objeto a ser licitado. Assim, a decisão aqui proferida é fundamentada na 

manifestação do referido setor. 

O setor competente, através do Despacho Administrativo colacionado aos autos às fls. 

330, esclareceu os questionamentos suscitados: 

 

(...) 
1. A fim de sabermos o quantitativo médio de fornecimento de água 

mineral de 500ml, gostaríamos de saber se existe alguma média 

de consumo diário e/ou mensal e/ou anual, pois é de grande 

importância essa informação para a formulação das propostas das 

licitantes? Ressaltamos que a água mineral será fornecida exclusivamente 

para os pacientes de UTI e UI, neutropenicos e em isolamento, de acordo 

com a demanda da Unidade. O valor da água mineral deverá está incluído 

nos custos diversos do orçamento da empresa. Dessa forma, informamos 

que considerando o perfil da Unidade, a estimativa do consumo é em média 

de 20 unidades de água mineral de 500 ml por dia. 

2. O termo “FUNCIONÁRIO” se refere aos funcionários da empresa 

contratada, da contratante ou de ambos? CONTRATANTE. 

3. A água para o processo de cocção deverá ser obrigatoriamente 

mineral, ou poderá ser filtrada? Caso seja somente permitida 
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mineral, qual a quantidade média de consumo diário e/ou mensal 

e/ou anual? A Contratada deverá fornecer água potável e filtrada para os 

processos de pré preparos, preparos e cocção da alimentação. 

 

Portanto, esclarecidos os questionamentos, não houve necessidade de 

alteração do edital que rege a Licitação Eletrônica nº 023/2023. 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

Desta feita, esclarecidas as dúvidas suscitadas, mantém-se inalteradas as demais 

cláusulas editalícias da LE nº 023/2023. 

 

 

São Luís – MA, 31 de janeiro de 2023. 

 

Fernando Wlysses Filgueira da Conceição 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matricula n° 12.557 

 
 

De acordo: 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 

Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula nº 536 


