
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PORTO BELO 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos” 
Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho” – Av. Gov. Celso Ramos, 2500, Centro – Porto Belo/SC – CEP 88.210-000 – Fone/Fax: 0**47 – 3369-4111  

 

PREGÃO Nº 034/2021 - PMPB 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - PMPB 

 
 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO – Aquisição de materiais hidrossanitários, para atender as 

necessidades das Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Porto Belo, 

conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I do edital. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de impugnação oferecida pela empresa DISTRIBUIDORA PLAMAX 

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada. 

 

Em resumo, a Impugnante solicita a retificação do edital, mais 

especificamente no que tange ao prazo para a entrega dos materiais, estipulado em 

“02 (dois) dias”, conforme consta nas razões da impugnação. Consta ainda na 

impugnação que a irresignação seria com o prazo de 10 (dez) dias. 

 

Afirma que o prazo é exíguo, e que a consequência disto é a inviabilidade 

de participação de eventuais interessados. 

 

Desta forma, solicita a retificação do Edital, para que o prazo para a 

entrega dos materiais seja de 30 (trinta) dias. 

 

É o relatório necessário. 

 

2. MÉRITO 

 

As razões expostas pela Impugnante estão devidamente claras, de modo a 

proporcionar a perfeita análise e julgamento das insurgências. 

 

Não é necessária a repetição dos elementos dispostos nas razões da 

presente Impugnação, vez que, constantes do documento anexado no processo. 
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De plano assinalamos que NÃO assiste razão a Impugnante. 

 

Na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02 não temos dispositivos que tratam do 

prazo de entrega dos materiais adquiridos pela Administração, estabelecendo limites 

máximos ou mínimos. 

 

A definição do prazo da entrega é uma ação discricionária do órgão, e será 

estabelecida em conformidade com as necessidades que deverão ser atendidas. 

 

Essa definição, no entanto, não poderá estar em desconformidade com as 

práticas de mercado em relação ao produto, pois o art. 15 da Lei de Licitações, em seu 

inciso III, estabelece que as compras, sempre que possível, deverão submeter-se às 

condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. 

 

Nesta vertente, a Impugnante não trouxe elementos que comprovem suas 

afirmações. Não há nos autos a comprovação de que o prazo sugerido discrepa 

daquele praticado pelo mercado. 

 

O prazo fixado pelo Edital de 10 dias úteis1 (e não corridos) é razoável e 

deve ser mantido. Além disso, uma empresa sediada em Blumenau, cerca de 92 km de 

distância, não pode levar 10 dias úteis para a entrega de determinado 

material/produto (simples). 

 

Ademais, qualquer fato superveniente que tende a impossibilitar o prazo 

para a entrega dos materiais fora do prazo estipulado podem ser encaminhados ao 

Órgão Licitante que averiguará as condições suscitadas pelo Fornecedor e, havendo 

necessidade e justificativa adequada, poderá deferir a prorrogação do prazo. 

 
                                                           
1 5.3 -A CONTRATADA deverá entregar o produto, após o recebimento da Ordem de Compra, 
em até 10 (DEZ) dias úteis, em local a ser determinado pela própria Ordem de Compra; 
2.2- A CONTRATADA deverá entregar o produto, após recebimento da Ordem de Compra, em 
até 10 (DEZ) dias úteis, em local a ser determinado pela própria Ordem de Compra. (termo de 
referência) 
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Entendemos que o prazo de 10 dias ÚTEIS, que na prática equivalem quase 

há 15 dias corridos (ou até mais dependendo da data da solicitação e eventual feriado 

no decorrer do período) é tempo suficiente para a entrega dos materiais, não havendo 

razão para a retificação do Edital neste ponto. 

 

3 - DECISÃO 

 

Diante do contexto apresentado, INDEFERIMOS a Impugnação 

apresentada pela Empresa DISTRIBUIDORA PLAMAX EIRELI, e neste sentido, será 

mantido o prazo para a entrega dos materiais nos termos fixados pelo Edital. 

 

Publique-se. 

Intime-se. 

 

Porto Belo, 06 de maio de 2021. 

 

 

RODRIGO TRUFFA DA COSTA 
Pregoeiro 
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