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DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-EMAP, 

APRESENTADA PELA EMPRESA IRACEMA S. SOUZA - EPP. 

 Trata-se de Impugnação apresentada pela empresa IRACEMA S. SOUZA - EPP, ao 

Edital do Pregão Presencial nº 015/2017 - EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 

em serviços de Monitoramento, Gestão da Informação, Análise de noticiário e Mídias Sociais, 

elaboração de Diagnóstico Midiático e Confecção de Clipping diário de material jornalístico contendo 

matérias e posts em jornais impressos, revistas e internet, entrevistas (captura de áudio em meios 

eletrônicos) todos publicados em veículos de comunicação em meio físico ou virtual de circulação local, 

regional e nacional. Sobre a matéria presto as seguintes informações e decisão: 

I – DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE  

 

De forma sucinta, solicita a impugnante que seja retirado do edital a exigência de 

monitoramento de mídia do veículo de imprensa “JORNAL O VALOR ECONÔMICO”, uma vez que este 

não permite, de maneira alguma, a utilização de seu conteúdo por empresas de monitoramento e 

clipping. 

II – DA ANÁLISE  

 

 De conhecimento da impugnação apresentada pela IRACEMA S. SOUZA - EPP, fora 

solicitado manifestação da Gerência de Comunicação, setor demandante, que concordou com os termos 

da impugnação e solicitou da CSL/EMAP a alteração do edital e termo de referência. 

 Após adequação do Termo de Referencia e consequente adequação do Instrumento 

Convocatório, fora encaminhado no dia 05/09/2017, para publicação no Diário Oficial do Estado do 

Maranhão de 11 de setembro de 2017 o Aviso de 2ª Alteração de Edital de Licitação – Pregão 

Presencial n.º 015/2017-EMAP.     

 Informamos, portanto, que a presente impugnação foi acatada, e que a versão alterada do 

Edital encontra-se publicada no site www.emap.ma.gov.br, e com a data da sessão pública do Pregão 

Presencial n.º 015/2017-EMAP marcada para o dia 21 de setembro de 2017, as 10:00h, hora de 

Brasília-DF. 

São Luís/MA, 05 de setembro de 2017. 

 

Vinicius Santhiago Monteiro de Oliveira  

Pregoeiro da EMAP 


