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PROCESSO Nº 137.649/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 059/2023 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 137.649/2022 - EMSERH  

Solicitante: CLARO S.A 

Licitações - e nº 985734 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telefonia Móvel 

(Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados, via rede móvel disponível 

nacionalmente com tecnologia digital, na modalidade tipo Plano corporativo Póspago, com 

fornecimento de SIM-CARDs, aparelhos telefônicos celulares, modem USB e acessórios, sob a forma 

de comodato por preço global, para atender às necessidades da Empresa Maranhense de Serviços 

Hospitalares EMSERH. 

 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO encaminhado, via e-mail, pela 

empresa CLARO S.A, acostado aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 059/2023. 

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 09/03/2023 às 09h00min foi definido para a abertura da 

sessão eletrônica, o prazo para qualquer pessoa física ou jurídica solicitar esclarecimentos referente 

ao instrumento convocatório em epígrafe findará dia 02/03/2023. 

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. 
 

 
Com efeito, tendo em vista que o pedido de esclarecimento foi apresentado no 

dia 28/02/2023, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa CLARO S.A solicitou os seguintes esclarecimentos sobre o 

certame: 

 

(...) 
6.4. Para efeito da prestação do Serviço de Telefonia Móvel, a operadora 
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contratada deverá garantir, quando da assinatura do contrato, cobertura para 
realização de chamadas originadas e recebidas dentro do Estado do Maranhão, 

e, “roaming” nas demais regiões do país. 
 

13.4. Para efeito da prestação do Serviço de Telefonia Móvel, a operadora 
contratada deverá garantir, quando da assinatura do contrato, cobertura para 

realização de chamadas originadas e recebidas dentro do Estado do Maranhão, 

e, “roaming” nas demais regiões do país. 
 

Os itens acima mencionam a cobertura dentro do Estado do Maranhão, 
entendemos que no edital está sendo exigido a cobertura 3G e ou 4G em TODOS 

os Municípios do Estado do Maranhão, obedecendo ao que está previsto no Edital 
002/2007 da ANATEL que trata da prestação do SMP para o 3G determina no seu 

item 4.12.7 que: “Um Município será considerado atendido quando a área de 

cobertura contenha, pelo menos, 80% (oitenta por cento) da área urbana do 
Distrito Sede do Município atendido pelo Serviço Móvel Pessoal.” (Edital 

002/2007). 
 

Também o Termo de Autorização GSM (1800 MHz) traz a mesma obrigação na 

sua cláusula 4.2: “Uma localidade será considerada atendida quando a área de 
cobertura contenha, pelo menos, 80% da área urbana. 

 

 
Ante o exposto, passa-se à análise do pedido esclarecimento acima transcrito. 

 

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.  

Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto os autos foram remetidos ao 

setor competente, Gerência de T.I./EMSERH, o qual possui conhecimento técnico a respeito do objeto 

a ser licitado. Assim, a decisão aqui proferida é fundamentada na manifestação do referido 

setor. 

O setor competente, através do Despacho Administrativo colacionado aos autos às fls. 

158, esclareceu os questionamentos suscitados: 

 
(...) 

SIM! Entendemos que a exigência de 80% de cobertura para região, será 
parâmetro de aceitação, maior que esse percentual poderá cerceia a participação 

das empresas de telecomunicação móvel no certame, ocasionando 

direcionamento e vicio ao edital. 
 

 
Portanto, esclarecidos os questionamentos, não houve necessidade de 

alteração do edital que rege a Licitação Eletrônica nº 059/2023. 

 
IV – DA CONCLUSÃO 



                                  EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
                                                 COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 
Página 3 de 3 

PROCESSO Nº 137.649/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, mantém-se inalteradas as demais 

cláusulas editalícias, contudo, nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 059/2023 

será publicada em meios oficiais. 

 

São Luís – MA, 21 de março de 2023. 

 

 

 
Vinicius Boueres Diogo Fontes 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Mat.n° 3.844 

 
De acordo: 

 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 536 
 


