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EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 

CEP: 65071-360 – São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333  

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
Referência: Licitação Presencial nº 050/2018 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 257.201/2017 – EMSERH 

Impugnante: CLARO S.A. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

telefonia móvel corporativo nas unidades de saúde administradas pela EMSERH. 

 
I – DAS PRELIMINARES 

Trata-se de análise de PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO apresentado, 

tempestivamente, pela empresa CLARO S.A, devidamente qualificado na peça 

inicial acostada às fls. 436 à 438, em face do edital de Licitação Presencial nº 

50/2018, objetivando a alteração deste conforme razões explanadas a seguir. 

 
II – DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 

A empresa impugnante questiona o subitem 3.3.5 do Termo de 

Referência, que trata da Cobrança, alegando que o mercado de telecomunicações 

trabalha com a cobrança dos itens fixo e mensal independente do consumo. Nesse 

sentido, solicita a reforma e adequação do edital e seus anexos a fim de atender as 

regras inerente aos serviços de telecomunicações.  

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

a) Da cobrança 

Considerando o teor técnico desta impugnação, os autos do processo 

foram encaminhados ao Gerência de Compras e Contratos (fls. 361) e este setor, 

em despacho colacionado às fls. 476 à 479v, afirmou o seguinte sobre o ponto ora 

impugnado: 

 
Questionamento 1 – DA COBRANÇA 
Texto do TR: Item 3.3.5. “Fornecer mensalmente as faturas com: 
detalhamento individual de cada linha, período de referência, valores das 
tarifações contendo todas as despesas realizadas, bem como os 
demonstrativos dos descontos pertinentes previstos no contrato cobrando 
apenas os serviços efetivamente utilizados”. 
Impugnação: A Claro informa que itens como assinatura básica, pacote de 
internet, plano de internet, ferramenta de gestão on line e tarifa zero 
intragrupos, tem cobrança mensal independente de utilização/consumo. 
Resposta à impugnação: A solicitação será parcialmente acatada, sendo a 
cláusula 3.3.5 modificado para: “Fornecer mensalmente as faturas com: 
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detalhamento individual de cada linha, período de referência, valores das 
tarifações contendo todas as despesas realizadas, bem como os 
demonstrativos dos descontos pertinentes previstos no contrato cobrando 
apenas os serviços efetivamente utilizados, exceto para os serviços: pacote 
de internet; tarifa zero; gestor on line; assinatura de smartphone; assinatura 
modem, que deverão ser autorizados no início do contrato sendo que 
quaisquer alteração no andamento do contrato, também deverá ser 
autorizado pelo Fiscal do Contrato da EMSERH”. 
 

Portanto, diante da manifestação supracitada, o argumento invocado 

pela impugnante demonstrou a necessidade de reforma parcial do item 3.3.5 do 

termo de referência. 

 

IV - CONCLUSÃO  

Conforme exposto acima, esta Comissão Setorial de Licitação, em 

respeito ao instrumento convocatório e em estrita observância aos demais princípios 

que regem as licitações, CONHECE da impugnação apresentada pela empresa 

CLARO S.A., em razão a sua tempestividade, para no mérito DAR PROVIMENTO 

PARCIAL, decidindo acolher em parte o questionamento apresentado, 

permanecendo inalteradas as demais condições editalícias da Licitação Presencial 

nº 50/2018, salvo a data de abertura que será remarcada a posteriori, conforme 

aviso de adiamento publicado no site da EMSERH.  

 

 

   São Luís, 07 de novembro de 2018. 
 
 
 

Lauro César costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

 
 
 

De acordo: 
 
 
Jessica Thereza M. R. Araújo 

Presidente da CSL/EMSERH 


