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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento
questionada  acerca  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico  n.
141/2018/SML/PVH,  deflagrado  nos  autos  do  Processo
Administrativo n. 08.00009/2017, que tem por objeto resumido a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
NUTRIÇÃO  E  DIETÉTICA,  PARA  PREPARO  E  DISTRIBUIÇÃO  DE
ALIMENTAÇÃO  HOSPITALAR  DE  FORMA  CONTÍNUA,  COMPREENDENDO
DESJEJUM, COLAÇÃO, ALMOÇO, LANCHE, JANTAR, CEIA, DIETA ENTERAL,
FÓRMULA LÁCTEA, CAFÉ, LEITE E ÁGUA A PACIENTES, ACOMPANHANTES,
SERVIDORES E RESIDENTES PLANTONISTAS NA MATERNIDADE MUNICIPAL
MÃE ESPERANÇA – MMME, por requisição da Secretaria Municipal de
Saúde - SEMUSA, conforme estabelecido no Edital e seus Anexos. 

 
O  pedido  de  esclarecimento  foi  solicitado  pela

empresa  NUTRI  &  SAÚDE  REFEIÇÕES  COLETIVAS  LTDA,  inscrita  no
CPNJ sob o n. 05.081.979/0001-93, no dia 11 de março de 2020,
às  13h49m,  por  meio  do  e-mail  vinicius.romeu@nsgroup.com.br,
peça  e  está  resposta  estão  disponibilizadas  no  Sistema  do
Licitações-e  e  no  Portal  de  Compras  (link:
https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/2-republicacao-
pregao-eletronico-n-1412018smlpvh-contratacao-de-empresa-
especializada-em-servicos-de-fornecimento-de-forma-continua-de-
refeicoes-preparadas/).

I. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Coadunando  com  a  legislação  regente  o  Edital
tratou dos prazos para pedido de esclarecimento no item 2.3 do
instrumento convocatório, in verbis:

“2.3.  Os  pedidos  de  esclarecimentos
referentes  ao  processo  licitatório  deverão
ser enviados ao pregoeiro  até 3 (três) dias
úteis anteriores a data fixada para abertura
da  Sessão  Pública,  exclusivamente  por  meio
eletrônico, pregoes.sml@gmail.com.”
 

Em  análise  aos  documentos  encaminhados,
considerando que a disputa está marcada para o dia 19.03.2020 e
o  e-mail  foi  encaminhado  no  dia  11.03.2020, verifica-se  o
atendimento  dos  requisitos  previstos  em  Edital  para  seu
recebimento tempestivo, motivo pela qual deverá ser recebida e
analisada.

II. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

O  pedido  de  esclarecimento  da  NUTRI  &  SAÚDE
REFEIÇÕES  COLETIVAS  LTDA  questiona  a  forma  de  pagamento  do
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contrato, as despesas com água, energia e gás nas dependências
da  Maternidade,  e  a  escala  de  trabalho  da  mão  de  obra
exclusiva,  conforme  íntegra  disponibilizada  no  Sistema  do
Licitações-e  e  no  Portal  de  Compras da  Prefeitura  de  Porto
Velho.

Considerando que o aspecto questionado orbita na
esfera  da  execução  contratual  e  em  face  da  natureza  desta
Superintendência  que,  criada  e  regulamentada  pela  Lei
Complementar  n.  654/2017,  possui  atribuições  relacionadas  à
operacionalização dos procedimentos Licitatórios, o pedido de
esclarecimento foi submetido à Secretária Municipal de Saúde
para análise e manifestação na condição de Órgão Requisitante.

A SEMUSA, através da Gerente de Divisão de Apoio e
Assistência  Hospitalar  manifestou-se  no  e-mail  anexado  aos
autos nas fls. 3.067, conforme transcritos a seguir:

1. PERGUNTA: O valor estimado para a futura contratação
é de R$ 2.390.892,92 (dois milhões trezentos e noventa
mil oitocentos e noventa e dois reais e noventa e dois
centavos) é calculado através da somatória dos valores
das  refeições  e  do  custo  da  Mão  de  Obra  conforme
mostrando na página 125 do Edital.
Nosso entendimento é que o valor estimado da Mão de Obra
será  fixo  enquanto  o  Valor  das  Refeições  é  variável
conforme  o  quantitativo  de  pacientes,  acompanhantes  e
funcionários que foram se alimentar na Unidade.
Perguntamos: Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA DA SEMUSA: Acerca dos valores do contrato, fora
definido  o  objeto  da  licitação  como  SERVIÇO  DE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (nota de serviço),
assim os itens cotados foram para compor o preço final
da refeição, portanto no valor final da refeição deve
ser composto por todos os itens que se façam necessários
a perfeita execução do contrato. 
A estimativa foi elaborada conforme os totais fornecidos
atualmente na unidade sendo calculado por média mensal e
o pagamento se dará com base no fornecido.

COMPLEMENTO DE RESPOSTA - PREGOEIRA: Para licitação a
disputa ocorrerá sobre o valor total, devendo considerar
o  quantitativo  estimado  total  das  refeições,  mão  de
obra, lucro pretendido e todos os custos decorrentes da
entrega dos materiais e para execução dos serviços desta
licitação.

2. PERGUNTA: As  despesas  de  água,  energia  e  gás  das
refeições  produzidas  nas  dependências  da  Maternidade
Municipal  Mãe  Esperança  são  de  responsabilidade  da
CONTRATADA ou da CONTRATANTE?
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RESPOSTA  DA  SEMUSA:  As  despesas  de  uso  de  ambas  as
partes  devem  ser  rateadas  entre  a  contatada  e
contratante,  conforme  já  justificado  no  Termo  de
Referência. 
O gás é de total responsabilidade da contratada, uma vez
que só ela utilizará esse item. 

COMPLEMENTO  DE  RESPOSTA  -  PREGOEIRA:  Acerca  o  item
9.1.32  do  Termo  de  Referência  (Anexo  II  do  Edital)
dispõe acerca do rateio do consumo mensal.

3. PERGUNTA: Qual  a  escala  de  trabalho  das  funções
citadas no quadro de MÃO DE OBRA A SER DISPONIBILIZADO
conforme o ANEXO I-B DO EDITAL?

RESPOSTA DA SEMUSA: O quadro de mão de obra se refere ao
total  de  profissionais  que  deverão  ser  alocados  nas
dependências  da  Maternidade,  conforme  Anexo  IV  página
97, constam os totais de horas que cada categoria dever
permanecer na Maternidade, com diferenciação de postos
de  trabalho  diurnos  noturnos.  Assim,  as  escalas  de
trabalho devem ser feitas de modo a contemplar o exigido
para permanência na unidade. Por exemplo, nutricionista
com poso de trabalho de 44 horas semanais poderá exercer
seu  trabalho  em  turnos  de  4  ou  6  horas,  já  que  seu
trabalho  é  de  supervisão  da  produção;  no  entanto  os
postos de copeiros tem disponibilidade diurna e noturna
com  12  horas  em  cada,  ou  seja  24  horas,  deverão
permanecer durante todo tempo na unidade e as escalas de
trabalho devem garantir essa cobertura. 

III.   DA CONCLUSÃO  

Ante  ao  exposto,  com  fundamento  na  legislação
aplicável,  em  atenção  ao  quanto  estabelecido  no  Edital  de
Licitação, recebo o pedido de esclarecimento da empresa NUTRI &
SAÚDE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA sendo devidamente respondido nos
termos do item II desta resposta.

Ressaltamos  ainda,  que  decido  divulgar  esta
resposta no Sistema do Licitações-e e no Portal de Compras da
Prefeitura  para ciência de todos, permanecendo inalterados os
outros  termos  do  Edital  de  Licitação  e  a  disputa  no  dia
19.03.2020.

Porto Velho, 17 de março de 2020.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML

3                                           Superintendência Municipal de Licitação – SML
Av. Carlos Gomes, Bairro: São Cristóvão
Porto Velho/RO. Telefone (69) 3901-3639


