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PARECER JURÍDICO  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: PE-010/2021-PMPP-SRP 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
OBJETO: Registro de Preços para 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.  
 

 
EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO. 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. 
IMPUGNANÇÃO AO EDITAL. ANÁLISE.  

 
 

Submete-se a apreciação o presente processo licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico sob o nº 010/2021-PMPP-SRP, cujo objeto é Registro de Preços 
para 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, para analise quanto ao pedido de 
esclarecimento e impugnação ao Edital.  

 
A empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – ME, apresentou pedido 

de esclarecimento e impugnação ao Edital, impugnando os termos do Item 4.1, do 
anexo I, no que tange a entrega e critério de aceitação do objeto.  

 
Assim, requer que o prazo de 10 (dez) dias para entrega do objeto licitado 

seja alterado para 30 (trinta) dias, alegando que as exigências em relação a prazos, 
como a entrega de material, apresentam uma profunda distinção em razão da 
naturalidade da sede de cada licitante, de modo que as empresas mais distantes do 
município de Palestina do Pará ficariam prejudicadas com o prazo estabelecido. 

  
Após o relato passamos ao Parecer.  

 
Cumpri destacar que a fixação do prazo de entrega do objeto é 

discricionariedade da Administração que o fará conforme sua necessidade, logo, 
vale destacar que não há dispositivo legal que dispõe de prazo mínimo.  

 
Sendo assim, não parece razoável que a administração se ajuste à logística 

de entrega de uma determinada empresa quando o mercado atual mostra-se 
perfeitamente capaz de atender ao solicitado no Edital.  

. 
 Deste feito, entendemos não ser razoável para o município estender o prazo 

para 30 (Trinta) dias, podendo, porém, afim de atender o princípio da isonomia, e 
seleção da proposta mais vantajosa, ser o prazo estendido para 15 (quinze) dias 
uteis.     
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Nestes termos considerando o aqui exposto, opino pelo recebimento parcial 
da impugnação, para alterar o prazo de entrega de 10 (dez) dias uteis, constante no 
item 4.1 do anexo I do Edital, para 15 (quinze) dias uteis.  

 
É o parecer, SMJ. 

               
              Palestina do Pará, 23 de abril de 2021. 
              

 
MIRLLA JARINE DINIZ DE OLIVEIRA 

Procuradora Municipial 
OAB/PA 24.823 
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