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ESCLARECIMENTO 008 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Presencial nº 049/2019 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 85.533/2018 - EMSERH  
 
Impugnante: PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO SERVIÇOS LTDA 
 
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 de saúde vinculadas a 
Secretaria de Estado da Saúde, assegurando uma alimentação balanceada e em 
condições higiênico-sanitárias adequadas, englobando a operacionalização e 
desenvolvimento de todas as atividades de produção, distribuição, administrativas, 
para atender as necessidades das unidades hospitalares administradas pela 
EMSERH, conforme Lotes e Unidades descritas em ANEXO. 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

 
Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto, via e-

mail, pela empresa PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO SERVIÇOS LTDA 
devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos (fl. 1963), em face do 
edital da Licitação Presencial nº 049/2019 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 16/01/2020 às 09h00min 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 
09/01/2020 às 17h00min, 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, 
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devendo a EMSERH julgar e responder à impugnação, 
em até 03 (três) dias antes da realização da sessão. 

 
Logo, por ter sido encaminhado às 16h31min. do dia 

02/01/2020, portanto o pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por 
realizar a análise do mérito. 
 
II – DOS QUESTIONAMENTOS  

 
Em resumo, a empresa PRIME CONSULTORIA 

TREINAMENTO SERVIÇOS LTDA solicita esclarecimentos a seguir: 
 

 
Questionamento 01: 
Levando em conta que as UPA’s de Imperatriz, Coroatá e 
Timon serão unidades receptoras (Lotes 02, 03 e 06) e 
por tratar de transporte de alimentos processados é 
necessário a apresentação do ALVARÁ SANITÁRIO DO 
LICENCIAMENTO DA UNIDADE MÓVEL expedido pela 
Vigilância Sanitária do Estado/Município da Sede da 
Licitante? 

 
Por se tratar de questionamentos técnicos, o Agente de 

Licitação encaminhou o processo para análise e manifestação da Gestão Hospitalar 
por ser o setor técnico competente. 

 
III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS  

 
“No que compete a esta Gerência: 
 

1. QUESTIONAMENTO  
Levando em conta que as UPA`s de Imperatriz, 

Coroatá e Timon serão unidades receptoras (Lotes 02, 03 
e 06) e por se tratar de transporte de alimentos 
processados é necessário a apresentação do ALVARÁ 
SANITÁRIO  DO LICENCIAMENTO DA UNIDADE MÓVEL 
expedido pela Vigilância Sanitária do Estado/Município da 
Sede da licitante?  

Em resposta, esclarecemos que o Edital referente ao 
Pregão Presencial nº 049/2019, no item 4.2., alínea “l”, de 
que “Transporte externo com toda a estrutura necessária e 
apropriada destinada a refeições transportadas (veículo 
específico, caixas térmicas tipo “hot-box”, “isobox” e etc.) e 
em conformidade com a legislação vigente”, e reforça, 
como obrigação da contratada, no item 6 subitem 6.26.7 
que se disponha “Havendo necessidade das refeições 
serem transportadas, deverá seguir todos os critérios de 
higiene e controle de qualidade, assim como, transporte 
adequado das mesmas segundo normas e legislação 
vigente.” Assim, conforme descrito nos itens 4.2 e 6, os 
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ficais de contratos podem solicitar tal documentação se 
estiver previsto nas normas da vigilância sanitária. “ 

 
Isto posto, depreende-se que o pedido de esclarecimento 

solicitado pela empresa PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO SERVIÇOS 
LTDA não suscitou a necessidade de alteração do edital. 

 
 

IV – CONCLUSÃO 
 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos permanecem 
inalteradas as cláusulas editalícias, bem como a data designada no Edital da 
Licitação Presencial nº 49/2019. 

 
 

São Luís - MA, 07 de janeiro de 2020 
 
 
 

Francisco Assis de Amaral Neto 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 536 
 
 
De acordo: 

Igor Manoel Sousa Rocha 
Presidente Substituto da CSL/EMSERH 

Mat. 515 
 
 




