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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
Referência: Licitação Presencial nº 049/2019 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 85.337/2018 - EMSERH  
Impugnante: MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO 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 análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela 
empresa MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA devidamente qualificado na 
peça inicial acostada aos autos (fls. 1983/2017), em face do edital da Licitação Presencial nº 
049/2019 que objetiva alteração deste.  

 
A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso 

administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifestação 
tempestiva, a inclusão de fundamentação e o pedido de reforma do instrumento 
convocatório. 

 
De acordo com o subitem 5.1, 5.1.1 e 5.2 do Edital, os pedidos de 

impugnação referentes ao processo licitatório 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 

 
Dessa forma, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

EMSERH no §3º do art. 65 assim disciplinou: 
 

Art. 65. (omissis) 
§3° Decairá do direito de impugnar ou solicitar esclarecimentos nos 
termos do edital de licitação perante a EMSERH, o licitante que não o 
fizer até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a abertura da licitação, 
apontando as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que a comunicação não terá efeito de recurso. 
 
No mesmo sentido, dispõe o subitem 5.1 do instrumento convocatório 

impugnado, senão vejamos:  
 

5.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para 
impugnar ou solicitar esclarecimentos ao Edital de licitação, por 
irregularidade, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes 
da data fixada para a abertura da licitação, devendo a EMSERH 
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julgar e responder à impugnação, em até 03 (três) dias úteis antes da 
realização da sessão. 
 
A data de abertura da sessão pública está marcada para o dia 

16/01/2020 às 09h00min e o prazo para que qualquer pessoa possa impugnar ou solicitar 
esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até às 18h00min do 
dia 09/01/2020, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

 
Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi encaminhada 

no dia 08/01/2020, portanto, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 
pedido e o mérito será apreciado. 
 
 
II – DAS RAZÕES 

 
A empresa impugnante questiona o quantitativo de refeições previsto 

no Edital, ao alegar que este não obedece ao quantitativo previsto na Portaria SES/MA nº 
448 de 1 de agosto de 2019, conforme transcrição, de forma resumida, de sua 
fundamentação. 

 

Em 1º de agosto de 2019, foi publicada a Portaria/SES/MA nº 448 
que estabeleceu uma série de restrições e critérios para o 
fornecimento de alimentação no âmbito das Unidades de Saúde da 
Rede Estadual. 
(...) 
Ocorre que o edital, elaborado ainda no ano de 2018, em que pese 
tenha sido alterado em 20 19, deixou de considerar a necessidade da 
redução dos quantitativos de refeições, conforme previsto na 
mencionada Portaria. 
(...) 
O exame dessa questão é de fundamental importância para a 
elaboração das propostas das licitantes na medida em que a redução 
do número de refeições impacta diretamente no ganho de escala das 
empresas e, consequentemente, afeta a formulação das propostas 
de preço. 
Assim, a Signatária requer que as regras da Portaria/SES/MA nº 
448/2019 seja m efetivamente consideradas pela EMSERH para fins 
de reavaliação dos quantitativos de refeições, previstos no edital da 
Licitação Presencial nº 049/2019. 
 
Ademais, alegou que o quantitativo de funcionários previsto no edital 

afronta a eficiência e a obtenção da proposta mais vantajosa: 
 

Entretanto, verificou-se do edital que o quantitativo de funcionários 
está muito acima do necessário, em especial. se verificada a 
premente necessidade de redução do número de refeições. conforme 
a Portaria/SES/MA nº 448/2019. 
(...) 
Além disso, a fixação de 4111 número mínimo de funcionários em 
editais de licitação é contrária a lógica que permeia a visão de 
eficiência e economicidade na prestação dos serviços nas Unidades 
de Saúde públicas. 
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(...) 
Portanto, a Signatária requer sejam retiradas as previsões editalícias 
que exigem um número mínimo de funcionários para prestação dos 
serviços previstos no ato convoca tório. Caso não seja esse o 
entendimento desse Agente de Licitação, pede que o número min 
imo de funcionários seja readequado no edital para condizer com a 
realidade da demanda do Estado. 
 
Em outro momento, afirma que há contradição no item 3.3 do edital: 
 

O item 3.3 do Edital estabelece que "as exigências previstas no 
Termo de Referência (Anexo 1) e seus anexos, não elencados no 
item 8.1 para a ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS. e 
no item 9 para a HABILITAÇÃO DO LICITANTE, deste Edital, não 
serão levadas a efeito para fins de licitação, podendo o setor 
interessado solicitar-lhes o cumprimento como condição de 
contratação". 
Ou seja, em termos de requisitos de habilitação, restou estabelecido 
que as exigências constantes do TR, que não figurem dentre as 
exigências do item 9 do edital, não serão observadas para fins da 
licitação. mas apenas em momento anterior à contratação. 
Ocorre que tal disposição enfrenta grave contradição. 
É que o subitem 9.3 do TR, que trata das condições de 
habilitação/qualificação técnica. determina que o licitante comprove 
que possui em seu quadro de responsáveis técnicos um profissional 
de nível superior, graduado em nutrição. 
Por sua vez, o subi tem 9.3. I do TR aduz que para a comprovação 
do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante admitir-
se-á a apresentação de "CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA, onde deverão constar todos os responsáveis técnicos e 
sócios da Licitante. 
Contudo, é preciso que o edital observe que tal Certidão de Quitação 
deve ser apresentada cm conjunto com o atestado de capacidade 
técnica da pessoa jurídica (no item 9 do ato convocatório), registrado 
junto ao Conselho Regional de Nutrição. sob pena de invalidade do 
atestado. 
(...). 
 
A impugnante questiona ainda o subitem 9.5.2 do edital, afirmando 

que há erro quanto ao ano do balanço a ser apresentado: 
 

Ocorre que há flagrante equívoco material na alínea 'b' do subitem 
9.5.2 do edital que poderá induzir os licitantes ao erro. 
Da forma como redigida a regra, o penúltimo exercício deverá fazer 
referência ao ano de 2018 e o último exercício deverá apontar para o 
ano de 2019, e não 2017 e 2018. respectivamente. 
Logo, é necessária a alteração da alínea “b”, subitem 9.5.2 do edital 
para resguardar não apenas a segurança jurídica dos licitantes, 
como para preservar os requisitos de habilitação relativos à 
capacidade financeira, os quais devem buscar a demonstração da 
boa saúde financeira elas empresas, considerando os exercícios 
mais próximos e não aqueles mais remotos. 
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Não obstante, alega que há contradição entre os subitens 2.3 e 2.6 

alínea “a” do Termo de Referência: 
 

Há contradição entre as regras acima na medida em que o subitem 
2.3 do TR abre margem para necessidade de produção em ambiente 
de responsabilidade da CONTRATADA, enquanto a alínea “a” do 
subitem 2.6 estabelece que "produção será organizada integralmente 
nas dependências do CONTRATANTE. 
Portanto, é preciso que se esclareça, objetivamente, quais as 
Unidades que precisarão de ambiente de produção de refeições 
externo (cozinha externa), de responsabilidade da CONTRATADA, 
na medida em que isso impacta diretamente no valor das propostas. 
 
Por último, afirma que a UPA Codó não foi relacionada no Termo de 

Referência e solicitou esclarecimentos sobre as UPAS São João dos Patos e Codó: 
 
Ante o exposto, a impugnante requer que seja conhecida e acolhida 

a presente impugnação para que os apontamentos feitos sejam sanados. 
 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 
a) DO QUANTITATIVO DE REFEIÇÕES PREVISTO NO EDITAL E A PORTARIA SES/MA 
Nº 448/2019 E DO QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS 

 
De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas 

disposições da Lei nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
EMSERH.  

 
Outrossim, o presente certame tem como objeto 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 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. 

 
Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto, os autos 

foram remetidos ao setor requisitante, Gerência de Gestão Hospitalar, o qual possui 
conhecimento técnico a respeito do objeto a ser adquirido. Logo, a decisão aqui proferida 
se fundamenta na manifestação do referido setor. 

 
Nesse sentido, o referido setor, em documento colacionado às 

fls. 2018/2021, não acolheu o pedido feito pela impugnante. Vejamos: 
 

1. Conforme disposto no subitem 4.40 do TR (DA ESTIMATIVA 
PREVISTA PARA O FUNCIONAMENTO INTEGRAL DA 
CONTRATANTE), esclarecemos que a estimativa do quantitativo de 
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refeições de pacientes e acompanhantes é realizada de acordo com 
a quantidade de leitos da Unidade de Saúde, não podendo 
ultrapassar esse quantitativo (capacidade máxima ocupada); já em 
referência a estimativa de fornecimento de refeições de funcionários, 
frisamos que a estimativa expressa no Edital está de acordo com a 
citada Portaria/SES/MA n°448/2019, considerando que deverá ser 
fornecido 1 (uma) refeição/dia (almoço) para o serviço diurno (SD) e 
2 (duas) refeições (ceia e desjejum) para o serviço noturno (SN), 
conforme subitem 4.41.1, alínea “c” do TR. Ressaltamos que o 
ANEXO A do TR, trata-se de uma previsão e que o faturamento será 
realizado de acordo com a demanda atendida e sua devida 
comprovação. 
2.      Em resposta, esclarecemos que conforme especificado no 
ANEXO C, trata-se de uma previsão; é um referencial do número de 
funcionários necessários, sendo estes dados que nortearão as 
empresas participantes do pregão para a formação de custos de mão 
de obra. O referido Anexo é de caráter informativo, uma vez que a 
licitante é facultada a verificar, no Ato da Vistoria Técnica, 
informações complementares, a fim de subsidiar sua respectiva 
proposta. Esclarecemos ainda, que as empresas participantes da 
licitação devem observar os itens relacionados a recursos humanos e 
as orientações contidas no Edital e TR, transcritas abaixo: 
4.37 DO PESSOAL 
4.37.1 A CONTRADA deverá manter na Unidade um quadro fixo de 
pessoal composto por profissionais de nível superior, médio e 
auxiliar, em quantidade suficiente para assegurar o fornecimento das 
refeições previstas neste Contrato supervisionado por uma 
Nutricionista, Responsável Técnico perante o CRN. 
Destacamos também, o item 4.38 “DO QUADRO DE 
FUNCIONÁRIOS MANTIDOS NOS HOSPITAL”, onde reforça que o 
quantitativo de funcionários deve ser em número suficiente para 
assegurar o cumprimento dos horários determinados para as 
refeições de pacientes, acompanhantes e funcionários e a constante 
higienização dos utensílios, equipamentos e instalações. Garantindo 
assim a execução dos serviços em sua totalidade e de acordo com o 
quantitativo de refeições produzidas. 
 
Portanto, com base na manifestação prolatada pela Gerência de 

Gestão Hospitalar, os pedidos mencionados pela Impugnante são improcedentes. 
 
b) DO ITEM 3.3 DO EDITAL 

 
A respeito do questionamento referente ao item 3.3 do edital, a 

Gerência de Gestão Hospital, por meio de manifestação às fls. Xxx, alegou que o subitem 
9.4.3 do edital exige o comprovante de registro ou inscrição da empresa junto ao Conselho 
Regional de Nutrição sendo que a Certidão de Registro e Quitação é apenas uma 
documentação comprobatória do seu registro e regularidade do responsável técnico junto ao 
referido Conselho: 

 

1. Informamos que já consta a exigência de apresentação da referida 
documentação no Edital, no subitem 9.4.3, COMPROVANTE DE 
REGISTRO OU INSCRIÇÃO da Empresa junto ao Conselho 
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Regional de Nutricionistas (CRN) com jurisdição sobre o domicílio da 
sede da licitante; sendo a Certidão de Registro e Quitação (CRQ), a 
documentação comprobatória do seu registro e da regularidade do 
responsável técnico perante o Conselho Regional de Nutrição. 
 
Assim, conforme manifestação da Gerência de Gestão 

Hospitalar, o referido pedido não merece prosperar. 
 

c) DO ITEM 9.5.2 DO EDITAL 
 

A empresa impugnante alega que o item 9.5.2 alínea “b” do edital, 
deve fazer referência ao ano de 2018 e 2019 e não a 2017 e 2018, respectivamente. 

 
É importante destacar que os exercícios mencionados neste 

dispositivo decorrem da publicação do edital no ano de 2019. No entanto, considerando a 
mudança de exercício, as empresas não obrigadas a elaboração das Demonstrações 
Contábeis por meio da Escrituração Contábil Digital – ECD, terão que apresentar, até 30 de 
abril, as Demonstrações Contábeis do penúltimo exercício (2018) encerrado. 

 
d) DO SUBITEM 2.3 E 2.6 ALÍNEA “A” DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO C DO 
TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO B DO TERMO DE REFERÊNIA 

 
Considerando os questionamentos realizados pela impugnante nos 

itens 5, 6 e 7 a Gerência de Gestão Hospitalar se manifestou da seguinte forma às fls xxxx: 
 

Conforme demonstrado no subitem 2.2 do TR, a utilização das 
Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) do CONTRATANTE 
ocorrerá quando esta oferecer condições para o preparo, 
porcionamento e distribuição das refeições.  
Com base nisso, esclarecemos o que já consta no ANEXO B do TR-
DIVISÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE POR LOTE: 

 
Unidades Produtoras: São as Unidades de Saúde que possuem 
condições e estrutura física adequada para o preparo, porcionamento 
e distribuição das refeições. 
Unidades Receptoras: São as Unidades de Saúde que não 
possuem Unidade de Alimentação e Produção (UAN) e todo o 
processamento será realizado em Unidade Produtora de refeições de 
inteira responsabilidade da CONTRATANTE e transportadas até as 
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referidas Unidades em carros apropriados para esse fim, conforme 
legislação vigente. 
Unidade Produtora de Responsabilidade da Contratada: São as 
Unidades de Saúde que não possuem Unidade de Alimentação e 
Produção (UAN) e todo o processamento será realizado em Unidade 
Produtora de refeições de inteira responsabilidade da CONTRATADA 
(cozinha externa) e transportadas até as referidas Unidades em 
carros apropriados para esse fim, conforme legislação vigente.  
 
Nesse sentido, conforme manifestado pelo referido setor, tendo em 

vista a ausência de unidade de alimentação e produção nas UPAS de Codó e São João dos 
Patos, todo processamento será realizado em Unidade Produtora de inteira 
responsabilidade da contratada (cozinha externa). 

 

 

IV – CONCLUSÃO 
 

Ante o exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita 
observância aos princípios que regem os procedimentos licitatórios, CONHEÇO a 
impugnação apresentada pela empresa MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO 
LTDA, em razão a sua tempestividade, para no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito 
formulado. 

 
Na oportunidade, comunico que permanecem inalteradas as 

demais condições editalícias da Licitação Presencial nº 049/2019. 
 

 
São Luís - MA, 13 de janeiro de 2020. 

 
 
 

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

Mat. 536 
 
 
 
De acordo: 

Igor Manoel Sousa Rocha 
Presidente Substituto da CSL/EMSERH 

Mat. 515
 


