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AO ILUSTRÍSSIMO (A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PA 

REF.: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº9.2021.005 

A empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Rua José Merhy, 1266, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 06.213.683/0001-41, por intermédio do seu representante 

infra-assinado, vem tempestivamente e com fulcro no artigo 41 e seus parágrafos da Lei Federal 

nº 8.666/1993 (Lei de Licitações), vêm apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO em face do Edital 

do pregão eletrônico em epigrafe, pelas razões de fato e de direito que passa a expor: 

A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA instaurou procedimento licitatório na 

modalidade pregão eletrônico, visando a “EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E 

PEDAGÓGICO”. 

A) DA ENTREGA DO OBJETO 

Ao analisarmos o diploma em questão, no que se trata do tópico 7.1, surgiram 

dúvidas a respeito do trecho que segue: 

“7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 

do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.” 

GRIFO NOSSO) 

O que ocorre é que, apesar dessa referência aos “prazos de entrega”, não foi 

encontrado, no anexo I.I – Termo de Referência, o prazo estabelecido para a entrega do objeto 

pelo licitante vencedor. 

Sabe-se que, em razão do princípio da eficiência, se impõe à Administração Pública 

que esta realize suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional. Todavia, 

cumpre aqui ressaltar que além do Órgão instaurador da licitação, aqueles que se prestam a 

fornecer para a Administração Pública também possuem o dever de honrar tal princípio, de modo 
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a atender a Administração Pública da melhor forma, e lhe entregar produtos que satisfaçam sua 

necessidade o quanto antes.  

Porém, como já somos conhecedores, as condições de tráfego das rodovias 

brasileiras não são as melhores, assim como a Lei nº 13.103/2015 que impõe redução da jornada 

de trabalho para motoristas, aumentando assim o prazo para transportes de mercadorias. 

Ademais, vivenciamos uma situação diferente: o enfretamento da pandemia 

COVID-19! Com isso, as rodovias apenas permitem tráfego livre de materiais de saúde e afins, as 

transportadoras também diminuíram sua frota, tendo em vista medidas de conter a transmissão 

do Coronavírus.  

Cabe ainda, trazer o período dado por Órgãos distintos, mas com o mesmo objetivo 

de garantir a livre participação no processo licitatório, Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, ao abrir o processo licitatório Edital nº93/2019 (20190919 - MPRJ-93.19), que deliberou um 

prazo de 80 (oitenta) dias para a entrega do produto; pelo COREN - Conselho Regional de 

Enfermagem do Amazonas – AM, no Edital nº003/2019 (20191003 – COREN-AM 003.19) que 

deliberou um prazo de 40 (quarenta) dias para a entrega do material; e pela Prefeitura Municipal 

de Santa Luzia D’Oeste – RO, no Edital nº120/2019 (20200116 – PM Santa L. D’Oeste 111.19) que 

atribuiu o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a entrega do material. Sendo assim, se três 

órgãos de tamanha importância como os citados, podem fornecer um prazo tão generoso, 

acreditamos que não há impedimentos para que sejam aceitos os itens no prazo de 30 (trinta) 

dias.  

Nesse sentido, tem-se que é de amplo conhecimento o princípio da igualdade entre 

os licitantes, também conhecido como princípio da isonomia, o qual preceitua que a 

Administração Pública deve conduzir a licitação de maneira impessoal, sem prejudicar ou 

privilegiar nenhum licitante. Desde que preencham os requisitos exigidos, todos os que tiverem 

interesse em participar da disputa devem ser tratados com isonomia. 

Em suma, o que gostaríamos de esclarecer é:  

Em razão do princípio da isonomia, visando colocar os licitantes de todas as regiões 

do Brasil em patamar de igualdade, entendemos que será aceita a entrega dos itens pelos 
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licitantes vencedores dentro do prazo razoável de 30 (trinta) dias. Está correto nosso 

entendimento? 

B) DO ITEM 171 – QUADRO DE FELTRO VERDE 

Em relação ao item “171 – QUADRO DE FELTRO VERDE” do edital em comento, tem-

se que o órgão não fez exigências de algumas especificações, como o material da moldura do 

quadro ou as medidas do mesmo.  

Dessa maneira, entendemos que serão aceitos quadros de feltro verde com moldura 

em madeira, e com medidas de 90cm x 120cm, visto que são as características mais usuais 

encontradas no mercado de quadros, especialmente no que se trata do modelo exigido em 

edital. Está correto nosso entendimento? 

Posto isso, para garantir a competitividade do certame, aguardamos que seja 

respondido nosso esclarecimento. Certa de sua compreensão, agradecemos a atenção 

dispensada. 

Curitiba, 15 de março de 2021. 

 

_________________________________________________________________ 

SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 

CPF: 792.323.299-72 
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