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NOTIFICAÇÃO N° 001 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.688/2018-CCL 

 

O PREGOEIRO da EMSERH, abaixo assinado, comunica as empresas interessadas no pregão 
em epígrafe, objetivando a 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, conforme 
especificações, quantidades e condições gerais contidas neste Termo de Referência, parte 
integrante do Edital, DECIDIU, com fundamento nos princípios da legalidade, isonomia, da 
vinculação ao instrumento convocatório, e da obtenção de competitividade e da seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração prevista no art. 2º do Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da EMSERH, bem como o art. 31 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de 
junho de 2016, pela IMPROCEDÊNCIA TOTAL da Impugnação impetrada pela empresa MAIS 
SABOR GESTÃO EM ALIMENTAO LTDA, com base na intempestividade, bem como na 
manifestação da Diretoria Clínica da EMSERH através de sua Gerência de Serviços 
Hospitalares conforme ESCLARECIMENTO 001. Informo, ainda, que a íntegra da decisão e 
das manifestações que a precedem se encontra nos autos da licitação em referência, com 
vistas abertas às interessadas bem como no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br). 
Comunica, ainda, que fica mantida a data de abertura dos envelopes para as 09h00min do dia 
2 de maio de 2018, no Auditório do Centro de Medicina Especializada – CEMESP, localizada 
na Avenida Kennedy, nº 2000, Bairro de Fátima, nesta Capital. 

 

São Luís, 30 de abril de 2018. 

 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Pregoeiro da EMSERH 
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