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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 003 

 

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 MELHOR ALIMENTAÇÃO 

 

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado intempestivamente pela empresa 

MELHOR ALIMENTAÇÃO, conforme o subitem 4.1 do edital, porém o Pregoeiro decidiu analisar com 

intuído de ampliar a competitividade no certame. Conforme análise e manifestação da Diretoria Clínica 

da EMSERH, através de sua Gerência de Serviços Hospitalares, o qual vem esclarecer: 

 

Pergunta: “Solicito esclarecimentos acerca da ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS DE REFEIÇÕES. 

O edital traz pacientes e acompanhantes em volume único e silencia se as refeições dos 
acompanhantes são realizadas no refeitório ou nos leitos. Tendo em vista a complexidade 
de composição de custo dos serviços, dimensionamento de descartáveis, faz-se necessário 
detalhamento do volume de refeições de acompanhantes  por unidade (produtora e/ou 
transportada) bem como local de distribuição destas refeições. 
Deste modo, pede-se: 
Desmembramento do volume de refeições funcionários/acompanhantes e detalhamento do 
local onde a refeição será servida” 

 
Resposta: O Termo de Referência traz o quantitativo de PACIENTES em volume único, e o 

quantitativo de FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES em um único item, 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”. Conforme o item 
2.6 do Termo de Referência, as refeições destinadas aos funcionários e 
acompanhantes terão sua distribuição no REFEITÓRIO DA CONTRATANTE, pelo 
Sistema de Cafeteria fixa, em bandejas (lisas em plástico polipropileno ou ABS, com 
prato). O acompanhante que por necessidade do paciente, não puder se ausentar do 
leito receberá a dieta geral destinada a pacientes, conforme item 4.19,h, do Termo de 
Referencia 

 
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, 27 de abril de 2018. 

 

Francisco Assis do Amaral Neto 

Pregoeiro da EMSERH 

De acordo: 

Jéssica Thereza M. R. Aráujo 

Residente da CSL / EMSERH 


