
  

1 

 

EMSERH 
 
Folha nº: ___________________ 
 
Proc. nº: 9.688/2018-EMSERH 
 
Rubrica: ____________________ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 – CSL/EMSERH 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.688/2018-CCL 

 

ESCLARECIMENTO Nº 001  

 

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 (Lei Federal nº 8.069. de 13/07/90 e Lei 

Federal n.º 10.741, de 01/10/03), além de refeições para funcionários autorizados das Unidades, 

assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, englobando 

a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades, sejam administrativas ou de produção, 

distribuição, e de apoio à nutrição clínica e ambulatorial, atendendo, assim, às necessidades das 

unidades hospitalares administradas pela EMSERH e localizadas na capital – São Luís – MA. 

 

 

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimentos da empresa MAIS SABOR GESTÃO EM 

ALIMENTAÇÃO LTDA 

 

 

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado tempestivamente pela 

empresa MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA, que foram submetido para a 

Gerência de Engenharia e Manutenção da ESMERH, o qual apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

Pergunta: “1.1. Considerando a relevância do objeto a ser contratado, e sendo facultado à EMSERH a 

publicação deste valor, qual o valor estimado por lote? 
 

Resposta: Conforme o subitem 1.5 do edital, está CSL/EMSERH ratifica que o valor estimado 
para contratação será sigiloso, obedecendo o que disciplina o art. 43, III do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, desta forma não 
podendo o mesmo ser divulgado. 

 
Pergunta: ”1.2. è permitido aos proponentes realizar pedido de vistas e, consequentemente vistas 

integral do processo, previamente a data da sessão pública? 
 

Resposta: Sim, devendo o(s) interessados solicitarem na ouvidoria da EMSERH presencialmente 

ou através no e-SIC (www.acessoainformacao.ma.gov.br). 
 

Pergunta: “2.1. A empresa licitante deverá apresentar, uma proposta para cada um dos lotes, ou 

poderá ser uma única proposta (com os 03 lotes)? Ou seja, considerando que o critério de 
julgamento é pelo MENOR PREÇO POR LOTE, deve-se apresentar 03 envelopes contendo 
a proposta de preço para cada um dos lotes, ou pode-se apresentar um único envelope 
com a Proposta Total dos 03 lotes? 

 

Resposta: A proposta deverá apresentada conforme modelos disponibilizado no ANEXO X  - 

Modelo de Carta Proposta e no ANEXO XI – Modelo da Planilha Orçamentária, para 
os lotes que assim tiverem interesse, sendo possível a apresentação em um único 
envelope. 

 
Pergunta: ”2.2. Consequentemente, pode-se apresentar um único envelope de habilitação para os 03 

lotes, ou caso seja necessário 03 envelopes de propostas, faz-se necessário também 03 
envelopes de habilitação? 

 

Resposta: Sim, pode ser apresentado um único envelope de habilitação. 

 
Pergunta: ”3.1. Para fins de habilitação técnica na presente licitação, deverá ser observada às 

exigências que constam na Resolução CFN N°510/2012 no Conselho Regional de 
Nutrição? Ou seja, serão levadas a efeito as determinações legais e os Atestados de 
Capacidade Técnica deverão estar registrados e/ou averbados junto ao CRN? 

 

Resposta: Não, informamos que não será necessário o registro/averbação do(s) atestado(s) de 

http://www.acessoainformacao.ma.gov.br)/
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capacidade técnica apresentados pelas empresas licitantes, mantendo todas as 
exigências de habilitação técnica conforme o exigido no item 09 do Termo de 
Referência. Assim, o que deverá estar registrado no CRN é a empresa licitante, bem 
como o seu responsável técnico, conforme os subitens 9.2, 9.3 e 9.3.1. 

. 
Pergunta: ”4. No edital item 13.5 tem-se que no ato da assinatura do contrato, a adjuducatária 

estabelecida no Maranhão deverá apresentar Certidão Negativa de Débito com a 
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, conforme Decreto 
Estadual nº 21.178, de 26 de abril de 2005. 

               Considerando que as empresas que executarem os serviços objeto dessa 
licitação utilizam a estrutura das unidades hospitalares, a responsabilidade de quitação 
junta a CAEMA é da EMSERH, sendo assim, as empresas licitantes não são usuários dos 

serviços básicos prestados pela CAEMA e consequentemente, por não possuir um 
número de matrícula (inscrição), não é possível emitir está Certidão Negativa de Débito.  
 
Questiona-se: esta Certidão pode ser substituída pela Declaração da CAEMA de que a 

empresa licitante não é usuária dos seus serviços, e consequentemente por não ser 
usuária, não possui débito ou este documento deixará de ser exigência, haja visto a 
impossibilidade de obtenção do mesmo? 

 

Resposta: Caso da Empresa Licitante, ora Contratada, estiver estabelecida em outro Estado da 

Federação diverso do Maranhão e/ou caso esteja sediada nesse Estado, porém 
esta não é servida dos serviços da Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão - CAEMA, esta deverá SIM apresentar junto ao ato de assinatura do 
instrumento contratual uma Declaração fornecida pela CAEMA, o qual deverá 

constar a informação que a empresa não é usuária dos serviços oferecidos pela 
referida Estatal. 

 
Pergunta: ”5. Qual a extensão do serviço de apoio a nutrição clínica (prestar assistência dietética, e 

promover educação nutricional a indivíduos, sadios ou enfermos, em nível hospitalar, 
ambulatorial, etc.; visando a promoção, manutenção e recuperação da saúde)? O serviço 
Nutrição Clínica, no que não se refere ao serviço de produção da alimentação, será de 
responsabilidade da contratante ou da contratada? 

 

Resposta: O serviço de apoio à nutrição clínica se restringe ao cumprimento da assistência 

dietoterápica ao paciente interno e em nível ambulatorial, de acordo com o item 2.8 do 
Termo de Referência. No que se refere ao serviço de produção da alimentação será 
de responsabilidade total da CONTRATADA. 

 
Pergunta: ”6.1. No valor estimado para Contratação dessa licitação, esta sendo previsto os custos 

como estruturação da cozinha externa, custo com transporte e mão de obra excedente para 
distribuição das dietas? Qual o valor estimado para este custo? 

 

Resposta: Conforme manifestação da Gerência de Engenharia e Manutenção da EMSERH, o 

prazo de conclusão dos serviços civis da UAN - Hospital Presidente Vargas está 
previsto para o dia 29 de junho de 2018. Logo, não sendo necessário custos com 
estruturação de uma cozinha externa, transporte e mão de obra excedente para a 
referida Unidade. 

 
Pergunta: ”7.1. Deve-se considerar no custo da elaboração das propostas, a cocção utilizando agua 

mineral? 
 

Resposta: A agua mineral será exclusivamente para os pacientes de UTI e UI, neutropênicos e 
em isolamento e para os processos de diluição dos módulos (de fibra, proteína, 
glutamina e etc), conforme item 4.4, “a” do Termo de Referência e para os 
funcionários o fornecimento da água mineral será feita no refeitório apenas durante o 

período de distribuição das refeições. Assevera-se que o controle será feito através da 
comprovação das refeições solicitadas pela CONTRATANTE e fornecidas pela 
CONTRATADA. O valor da água mineral deverá estar incluído nos custos diversos do 
orçamento da empresa. 

 
Pergunta: ”7.2. Não poderá ser utilizada água potável filtrada para cocção? 

 

Resposta: Sim, para os processos de cocção poderá ser utilizada água mineral. 

 
Pergunta: ”8. A real Unidade de medida a ser considerada é litro, e o valor a ser faturado/cobrado será 

calculado em razão do volume total de ml fornecido? 
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Resposta: Considerando-se que o volume a ser utilizado nas fórmulas será de acordo com as 

prescrições e cuja variação é de 30 a 240 ml; em razão disso, não há tamanho pré-
definido de volume. Portanto, para fins de formação de preços das mamadeiras e para 
fins de Nota Fiscal para pagamento, deverá ser considerado o volume 
solicitado/utilizado e as fórmulas constantes nos quadros do ANEXO I (Mamadeiras 
Simples e Especial). Para fins de cotação de preço deverá ser considerado o valor em 
litro. conforme o item 4, subitem 4.17.1, e), do Termo de Referência. 

 
Pergunta: ”9. A responsabilidade de aquisição deste suplemento será da contratante ou contratada? 

 

Resposta: A aquisição dos suplementos alimentares utilizadas nas Unidades Hospitalares será de 
responsabilidade da CONTRATANTE, todavia, sua distribuição aos pacientes será 

feita pela CONTRATADA de acordo com a rotina do serviço de nutrição e dietética da 
CONTRATANTE. 

 

Pergunta: ”10. A responsabilidade de aquisição e fornecimento dos suplementos é da contratante, 

mesmo nos casos não especificados? 
 

Resposta: Este questionamento já se encontra esclarecido na resposta do item 9. 
 

Pergunta: ”11. Deverá ser considerado o quantitativo de Nutricionistas exigidos no Anexo B, ou um 

mínimo de 3 por Unidade? 
 

Resposta: Quanto a este item deverá ser considerado o quantitativo mínimo de funcionários 

estimados no Anexo “C”, observando coberturas nos finais de semana, feriados, 
substitutos para férias, e licenças de todas as categorias profissionais de forma a 
garantir o número mínimo diário de profissionais na unidade. Informamos que este 
quantitativo de funcionários está de acordo com perfil das Unidades. 

 

Pergunta: ”12. Deve-se considerar como um único item na formação do preço, contando o mesmo valor 

para jantar/ceia, ou através deste esclarecimento e/ou retificação do edital, este quantitativo 
será desmembrado? 

 

Resposta: Sim, deve-se considerar como um único item na formação do preço, cotando o mesmo 

valor para jantar /ceia, pois trata-se de refeição do jantar tanto para funcionários 
quanto para acompanhantes. A divergência será apenas no horário de atendimento, 
pois o jantar de funcionário será fornecido no horário da ceia e o jantar do 
acompanhante no mesmo horário do jantar de paciente, justificando-se a 
especificação na planilha “jantar/ceia. 

 

Por fim, comunico que permanecem mantidas as condições editalícias e a data da Sessão 

de Abertura do Pregão Presencial nº 19/2018-CSL/EMSERH para as 09h00min do dia 02 de maio de 

2018, no Centro de Medicina Especializada – CEMESP, localizada na Avenida Kennedy, nº 2000, Bairro 

de Fátima, nesta Capital. 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, 26 de abril de 2018. 

 

 

Francisco Assis do Amaral Neto 

Pregoeiro da EMSERH 

De acordo: 

 

Jéssica Thereza M. R. Aráujo 

Residente da CSL / EMSERH 


