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ESCLARECIMENTO 011 
 
 
Referência: Licitação Presencial nº 049/2019 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 85.337/2018 - EMSERH  
Impugnante: NUTRI & SAÚDE REFEIÇÕES COLETIVAS 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 resposta ao PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO interposto, via e-mail, pela empresa NUTRI & SAÚDE REFEIÇÕES 
COLETIVAS LTDA. devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos (fls. 
xxxx), 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 18h00min, 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, devendo a EMSERH julgar e responder à 
impugnação, em até 03 (três) dias antes da realização da sessão. 
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Com efeito, tendo em vista que a solicitação de 
esclarecimento foi encaminhada no dia 07/01/2020, portanto, no prazo legal, 
reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido e o mérito será apreciado. 

 
 

II – DOS QUESTIONAMENTOS  
 

Em resumo, a empresa NUTRI & SAÚDE REFEIÇÕES 
COLETIVAS LTDA solicita esclarecimentos sobre o quadro de funcionários, pagamento 
de energia elétrica, pagamento de água, apresentação de proposta de preços, e modelo 
de propostas de preços. Vejamos: 

 
1) Conforme item 2.6: 
O fornecimento de gêneros e produtos alimentícios, materiais de 
consumo em geral (equipamentos, utensílios, descartáveis, 
materiais de higiene e limpeza, entre outros), mão de obra 
especializada, operacional e administrativa, em quantidades 
suficientes para desenvolver todas as atividades previstas, 
observadas as normas vigentes da vigilância sanitária, conforme 
quadro demonstrativo de funcionários por Unidade de Saúde 
constante no ANEXO C (DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO 
INICIAL DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS POR UNIDADE 
PRODUTORA DO LOTE). 
PERGUNTAMOS: 
A) Os quadros de funcionários descritos no ANEXO C 
(DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO INICIAL DO QUADRO DE 
FUNCIONÁR IOS POR UNIDADE PRODUTORA DO LOTE) trata-
se de uma sugestão ou sera o quadro funcional cobrado pela 
administração de todas as participantes da licitação, tanto com 
relação a função quanto ao número de profissionais? 
B) Poderá este quantitativo ser adequado (para maior ou para 
menor) considerando a redução ou aumento da quantidade de 
serviços realizados? 
C) No nosso atendimento nas unidades receptoras a 
distribuição das refeições para os pacientes, acompanhantes e 
funcionárias será de responsabilidade da contratante? se não, 
qual o quadro de mão de obra que será exigido? 
2) Pagamento da energia elétrica será de responsabilidade da 
contratada ou do contratante? 
3) Pagamento da água utilizada será de responsabilidade da 
contratada ou do contratante? 
4) De acordo com o item 13.6 (DA APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA DE PREÇOS) 
A Licitante deverá apresentar planilha de composição de preços e 
formação de custos junto com sua proposta comercial, cujos pisos 
salariais deverão estar em consonância com a Convenção 
Coletiva de Trabalho vigente, de acordo com cada Município e 
Sindicato abrangente. 
Porém o ANEXO 1 DA PROPOSTA DE PREÇOS PLANILHA DE 
CUSTOS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS. Trata-se de uma 
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planilha utilizada para serviços de vinculação exclusiva de mão de 
obra. Não possui campo especifico para inserção dos demais 
custos vinculados ao objeto contratual exemplo alimentar, 
descartáveis, limpeza, despesas fixas, etc. Impossibilitando a 
administração a análise da exequibilidade da proposta. 
PERGUNTAMOS 
Cada empresa irá formular sua própria planilha de composição de 
custos com todos os campos necessários para a análise da 
exequibilidade do contrato? se não qual o modelo deverá ser 
utilizado por todas? 
5) Segundo ANEXO lI MODELO DE PROPOSTA DE 
PREÇOS, os quantitativos das fórmulas infantis são totalizados 
por lote e não por hospital não sendo possível saber em quais 
unidades a formulação é utilizada. 
PERGUNTAMOS 
A) Qual é a quantidade de Fórmulas Infantis para cada 
Unidade Hospitalar? 
B) Nas Unidades que utilizam das fórmulas possuem lactário? 

 
Diante do pedido, passa-se a análise do mérito. 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 

De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas 
disposições da Lei Federal 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, através da manifestação 

colacionada as fls. 1980/1981 manifestou esclareceu os pontos solicitados pela 
empresa NUTRI & SAÚDE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. Vejamos: 

 
1 a) Os quadros de funcionários descritos no ANEXO C 
(DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO INICIAL DO QUADRO DE 
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FUNCIONÁRIOS POR UNIDADE PRODUTORA DO LOTE) trata-
se de uma sugestão ou será o quadro funcional cobrado pela 
administração de todas as participantes da licitação, tanto com 
relação a função quanto ao número de profissionais? 
b) Poderá este quantitativo ser adequado (para maior ou para 
menor) considerando a redução ou aumento da quantidade de 
serviços realizados? 
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. 
c) No nosso atendimento nas unidades receptoras a distribuição 
das refeições para os pacientes, acompanhantes e funcionários 
será de responsabilidade da contratante? Se não, qual o quadro 
de mão que será exigido? 
Conforme demonstrado nos subitens “4.31.4,4.31,5 e 4.31,6” do 
referido TR, a distribuição das refeições nas copas de apoio, leitos 
e refeitório ficará a cargo integralmente da CONTRATADA, a mão 
de obra para execução já encontra-se estimada no ANEXO C. 
2) Pagamento de energia elétrica será de responsabilidade da 
CONTRATADA ou CONTRATANTE? 
Conforme demonstrado no item 7, subitem 7.7, ficará como 
obrigação da CONTRATANTE o fornecimento de água potável e 
energia elétrica. 
3) Pagamento de água utilizada será de responsabilidade da 
CONTRATADA ou CONTRATANTE? 
Conforme supracitado, o fornecimento de água potável ficará a 
cargo da CONTRATANTE.  
Em referência a água mineral, o fornecimento é de 
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responsabilidade da CONTRATADA, frisamos o disposto no 
subitem 4.4 do TR, alínea “b”.  
5) A) Qual a quantidade de fórmulas infantis para cada Unidade 
Hospitalar? 
B) Nas Unidades que utilizam das fórmulas possuem lactário? 
Conforme demonstrado no ANEXO A, as quantidades das 
fórmulas lácteas estão estimadas por lote, considerando-se que 
todas as Unidades de Saúde poderão ter essa demanda, sendo 
um atendimento variável e conforme a demanda. 
Ressaltamos que é facultada a visita técnica por parte dos 
licitantes, com o objetivo de verificar as condições locais, avaliar a 
quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos 
necessários à realização do objeto da Contratação, permitindo aos 
interessados colher as informações e subsídios que julgarem 
necessários para a elaboração da sua proposta, de acordo com o 
que o próprio interessado julgar conveniente.       
 
Ademais, em relação ao questionamento 4, que trata do Anexo I – 

DA PROPOSTA DE PREÇOS – Planilha de custos de formação de preços, o licitante 
deverá responder no MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS – D. Outros (especificar) os 
demais custos vinculados ao objeto contratual. 

 
Portanto, considerando a manifestação da Gerência de 

Gestão Hospitalar, não houve necessidade de alterações na minuta de edital. 
 
 

IV – CONCLUSÃO 
 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, mantém-se 
inalteradas as cláusulas editalícias da Licitação Presencial nº 049/2019  
 

 
São Luís - MA, 13 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 
 


