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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 

ESCLARECIMENTOS Nº 02/2018 

 

O pregoeiro do processo PRE 09/2018 vem responder os pedidos de 

esclarecimentos recebidos até o presente momento: 

Questionamento: 

No Anexo I – Termo de Referência é informado: 

“4. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1. O prazo de entrega dos produtos é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da 

Autorização de Fornecimento, podendo esse prazo ser prorrogado a pedido justificado do fornecedor e 

se aceito pela Administração, em remessa parcelada, no seguinte endereço: Avenida Princesa Isabel nº 

921, bairro Santana, Porto Alegre/RS, de segunda a sexta-feira no horário das 09hs às 17hs. ” 

Ora, ponderando que a logística do fornecimento de produtos de informática 

envolve fabricantes, distribuidores, revenda, logística e cliente final, os licitantes que prezam 

pela qualidade no fornecimento e em honrar seus contratos, podem ser afastados do certame por 

prazos de entrega extremamente curtos, em especial aqueles que estão sediados em outros 

Estados, como é o nosso caso. Desta forma, entendemos que para ampliar o universo de 

participantes e possibilitar a administração a adquirir os objetos licitados numa condição mais 

vantajosa, o prazo de entrega poderá ser de até 30 (trinta) dias úteis, sendo assim mais razoável. 

Nosso entendimento está correto? 

Resposta:  
O prazo de entrega de 15 (quinze) dias corrido é comumente usado pela 

Administração Pública na aquisição de bens de pronta entrega, como pode ser constatado em 

certames realizados anteriormente por este órgão, inclusive para o mesmo objeto, como, por 

exemplo, os pregões de nº 02/2016, 19/2016 e 07/2017. Além disso, as empresas contratadas 

nestes pregões sempre cumpriram estes prazos, salvo casos pontuais, devidamente justificados, o 

que confirma a viabilidade operacional do mesmo, até por serem modelos existentes na linha 

normal de produção dos fabricantes.  

A estes argumentos, acrescenta-se que o prazo de entrega é uma discriciona- 

riedade da Administração contratante, de acordo com as suas necessidades. Além do mais, o 

próprio dispositivo do edital citado no questionamento prevê a possibilidade de prorrogação do 

prazo, havendo justificativa para tanto. 

 Dado o acima exposto, não procede o pedido, mantendo-se o prazo previsto no 

Termo de Referência. 

 

Porto Alegre, 21 de setembro de 2018. 

 

 

Esequiel Steil 

Pregoeiro 


