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PREZADO SR. PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019 

 

 

 

A empresa PLAXMETAL S/A – INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS, com sede 

na Rodovia BR-153, km 42, n° 845, Bairro Industrial Norte, Erechim/RS, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 91.404.251/0001-97, vem com fulcro no § 2º, do art. 41, da 

Lei nº 8.666/93, tempestivamente, solicitar ESCLARECIMENTO aos termos do edital pelos fatos 

e fundamentos a seguir aduzidos. 

 

DO PRAZO DE ENTREGA 

 

Exímio é o prazo para entrega do objeto licitado, pois em um país de dimensões 

continentais como o nosso, impossível disponibilizar o prazo de apenas 05 (cinco) dias para 

entrega do material no local solicitado no Edital, pois impossibilita que empresas de estados mais 

distantes participem e disponibilizem melhores produtos com melhores preços, impossibilitando a 

participação no Edital.  

 

Além disso, em tese, as empresas participantes não possuem maneira de saber qual 

será vencedora da fase de lances, sendo impossível prever a colocação no pregão eletrônico, 

motivo pelo qual, o pedido é fabricado apenas após o certame, o procedimento de fabricação leva 

alguns dias para ficar pronto, sem contar o traslado entre estados, impossibilitando que seja 

efetuada em menos de 30 (trinta) dias. 

 

A concessão de tempo hábil para elaboração e entrega do material licitado é de 

extrema importância, pois é a garantia de que o bem será elaborado com todos recursos 

possíveis, passando por rigoroso controle de qualidade e produção, mesmo que este 

procedimento atrase em alguns dia, o bem oferecido à Administração será da melhor qualidade e 

atenderá as necessidade da Administração Pública, pois o objetivo aqui é a certificação de que o 
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objeto que está sendo adquirido possui a qualidade desejada e condiz com o preço a ser pago 

futuramente. 

 

Ainda, considerando as dimensões territoriais e as dificuldades de transporte 

rodoviário, situações que devem ser consideradas por essa Comissão de Licitação, procurando 

obter o melhor produto, com o melhor preço do mercado, observando ainda o princípio da 

legalidade, é que deve ser dilatado o prazo de entrega dos bens, possibilitando que empresas de 

outros estados possam participar do certame e ofertar melhores produtos e melhores preços 

deforma igualitária às empresas localizadas mais próximas ao estado sede dessa Prefeitura. 

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Contas da União: 

 

 
“Colegiado: Segunda Câmara. Relator: BENJAMIN ZYMLER. Processo: 003.323/2004-8 Número do 

acordão: 807 Ano do acórdão: 2004 Número ata : 18/2004 Data dou : 28/05/2004 Acordão: 
Acórdão 807/2004 - Segunda Câmara - TCU abster-se de incluir nos editais e convites de licitação 
exigências que comprometam, restrinjam ou frustem o caráter competitivo do certame ou 
que prejudiquem a obtenção de melhores preços, cumprindo o art. 3º da Lei 8.666/93, a 
exemplo das seguintes exigências no Edital do Pregão 26/2003: especificação técnica não justificada 
de requisitos mínimos de qualidade e de detalhamento dos produtos (Anexo I - Termo de referência), 

prazo exíguo para entrega dos bens (Subitem 10.1.1), estoque de todas as matérias primas 

necessárias à produção e vedação à participação de não-fabricantes (Subitem 3.3.1), posse das 
instalações, aparelhamento e pessoal técnico para a fabricação das peças (Subitem 7.1.1, "c"), alta 
produção em curto prazo com pagamentos posteriores (Subitens 11.1 e 11.5); (...) Data da 
aprovação:27/05/2004” 

 

 

Portanto, sem qualquer intenção de interferir no bom andamento do procedimento 

ou influenciar em atos decisórios desse órgão, mas consubstanciada nos princípios que regem a 

Administração e o procedimento licitatório, a Empresa PLAXMETAL vem sugerir ou, a possibilidade 

de negociação do prazo de entrega após ser homologada a empresa vencedora, ou a 

determinação de dilação do prazo de entrega para 30 (trinta) dias, a fim de se garantir maior 

participação de empresas do ramo, inclusive de empresas de outros estados da Federação.  

 

 

Portanto, em razão do acima exposto, solicitamos esclarecimento acerca da dilatação 

do prazo de entrega para 30 dias.  

 

 

 

 

 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProcesso?num=00332320048
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Erechim/RS, 12 de Abril  de 2019. 

 

 

 


