
 ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Magalhães Barata s/n - Centro – Palestina do Pará - CEP: 68.535-000 
Prédio do Centro Administrativo – Sala da CPL/PMPP - Fone (94) 3351-1328 

Email: cplpalestinadopara@hotmail.com 
 

________________________________________________________________________________ 
PREGÃO ELETRÔNICO: PE-010/2021-PMPP SRP 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. PE-010/2021-PMPP SRP 

APRESENTADA PELA EMPRESA SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – ME, EM 19 DE 

ABRIL DE 2021. 

 

I - DO RELATÓRIO: 

 

Através do documento recebido por e-mail em 19/04/2021, a empresa SIEG APOIO 

ADMINISTRATIVO LTDA – ME apresentou PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO ao Pregão 

Eletrônico n. PE-010/2021-PMPP SRP, que tem por objeto a Fornecimento de Materiais 

de Expediente, Escritório e Consumo, Destinados a Suprir as Necessidades das 

Secretarias Municipais, Fundos Municipais e da Prefeitura Municipal de Palestina 

do Pará/PA. Assim, pelo dever imposto à Administração Pública de receber e conhecer os 

termos da presente pedido de impugnação e, necessariamente ao atendimento dos 

princípios da moralidade e interesse público, a passa a analisar o mérito das alegações. 

 

II - DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO: 

 

Em síntese a requerente apresentou impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico PE-

010/2021-PMPP SRP e solicitou alteração do prazo de entrega de material previsto no 

instrumento convocatório Item 4.1 do Anexo I. 

 

III - DA ANÁLISE 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a licitação é um processo público destinado a 

escolher a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, na qual deve ser 

assegurada a igualdade de condições a todos os concorrentes, sob pena de restar malferido 

o princípio da isonomia, posto no artigo 1º, da Constituição Federal. Nesse sentido, 

destacasse o artigo 3º, da Lei 8.666/1993: 
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Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela 

Lei nº 12.349, de 2010) 

 

a) DO PRAZO DE ENTREGA 

Acerca do prazo de entrega do objeto é o disposto no item 4.1 do Anexo I do Termo de 

Referência do Instrumento convocatório: 

 4.1. Os objetos serão entregues na sede do 

Município, não podendo ultrapassar 10 (dez) 

dias úteis, após o recebimento da requisição de 

compra emitida pelo departamento de compras da 

Prefeitura Municipal de Palestina do Pará/PA, no 

próprio município em local apropriado para entrega, 

indicado através de requisições conforme 

quantidades.  

 

Note-se que tais condições encontram-se prevista no edital de forma clara, 

transparente e objetiva, a fim de evitar a ocorrência de subjetivismos no julgamento e 

processamento do certame, assegurando o cumprimento de todos os escopos da licitação.  

Por fim, cumpre esclarecer que é poder discricionário da Administração Pública 

estabelecer as exigências de prazo de entrega que melhor atendam os interesses na 

contratação do objeto licitado, a fim de resguardar o interesse público, de forma que os 

potenciais interesses em fornecer os serviços elencados no Termo de Referência do edital 

devem atender plenamente as descrições solicitadas.  

Neste passo, conforme especificado no instrumento convocatório o prazo expresso é 

de 10 (dez) dias uteis, não se mostrando vantajosa a solicitação da impugnante de 

alteração para 30 (trinta) dias corridos.  
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IV – DECISÃO 

 

Diante do exposto, o Pregoeiro em atendimento à legislação pátria que rege as 

licitações, INDEFERI integralmente a impugnação. 

 

 

Palestina do Pará, 23 de Abril de 2021. 

 

 

 

 

___________________________ 

Maykon David Costa Ferreira 

Pregoeiro Municipal 
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