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ESCLARECIMENTO 009 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Presencial nº 049/2019 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 85.533/2018 - EMSERH  
 
Impugnante: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA 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 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA 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 14h32min. do dia 

07/01/2020, portanto o pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por 
realizar a análise do mérito. 
 
II – DOS QUESTIONAMENTOS  

 
Em resumo, a empresa LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA 

LTDA solicita esclarecimentos a seguir: 
 

 
“A empresa Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, 
regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 62.011.788/0001-
99, sediada na Rua Eduardo Ferragut, 55, Pinherinho, 
Vinhedo/SP., CEP 13289-322., por meio de seu 
Representante, Edmur Giuriati ,inscrito no Registro Geral 
sob nº 43.374.739-0 e CPFN°338.641.848-19 vem 
através deste, solicitar os seguintes esclarecimentos: 
  

No ANEXO I – Termo de referência – ITEM 4.33 h) DAS 
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS consta uma listagem 
de equipamentos e utensílios previstos para 
fornecimento.  
  

- Será necessário a compra de todos esses 
equipamentos ou já existe alguns equipamentos nas 
unidades que estarão disponíveis para uso da 
CONTRATADA? 
   

- Caso a CONTRATADA possa utilizar os equipamentos 
presentes na unidade, existe uma lista desses 
equipamentos por unidade?” 

 
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  

 
“- Será necessário a compra de todos esses 
equipamentos ou já existe alguns equipamentos nas 
unidades que estarão disponíveis para uso da 
CONTRATADA? 

Em resposta ao questionamento da empresa, 
informamos que de acordo com o item 2, subitem 2.5, 
alínea "a e b" a CONTRATANTE disponibilizará à 
CONTRATADA os equipamentos e utensílios já 
existentes nas unidades hospitalares e está se 
comprometerá pela conservação e manutenção dos 
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mesmos. Caso a unidade não disponha de 
equipamentos e utensílios, será de responsabilidade 
da CONTRATADA a aquisição de acordo com a 
necessidade para o cumprimento dos serviços. 
 
- Caso a CONTRATADA possa utilizar os equipamentos 
presentes na unidade, existe uma lista desses 
equipamentos por unidade? 

Conforme edital, informamos que tais lista de 
equipamentos deverão ser identificadas na ocasião 
da visita técnica para dimensionamento de 
investimento inicial.  
.  

 
Isto posto, depreende-se que o pedido de esclarecimento 

solicitado pela empresa LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA 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 
 




