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PROCESSO
INTERESSADO

: 0006437-38.2019.6.02.8502
: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSUNTO

: Pregão Eletrônico nº 61/2019. Recurso. Empresa NOVA EDER CRUZ CASTELO BRANCO.

Decisão nº 3607 / 2019 - TRE-AL/PRE/AEP

Analisa-se recurso interposto pela empresa NOVA EDER CRUZ CASTELO BRANCO (0622580) em razão da recusa de
sua proposta – única apresentada –, e consequente declaração de fracasso do item 5 (miniurnas de papel) do Pregão Eletrônico nº 61/2019.
Para fins de registro, faço consignar os íntegros termos da irresignação:
“Sr. Pregoeiro. Boa tarde. Em nosso recurso fica aqui registrado, que nossa empresa não concorda, com
alegação deste tribunal. Onde relata que nossa proposta não condiz na sua totalidade da especificação.
Salientamos que as especificaoes (sic) da nossa proposta foi copiada do próprio anexo. Em relação ao analise
(sic) da negativa, ressaltamos que não e justo e necessário no seu resultado. Haja visto (sic) que nada
impossibilita que nossa não iria entregar o material entro dos conformes, E fato e estar escrito e de direito que
no próprio edital fica claro, que sera (sic) solicitado uma AMOSTRA, para a provação para a entrega na sua
totalidade. Sendo (sic) assim achamos uma decisão precipitada deste Tribunal, em não aceitar nossa proposta,
sabendo qu (sic) ainda teria essa AMOSTRA, Diante desta justificativa da nossa empresa, por não acharmos
justo esta decicao (sic). Ficamos (sic) no aguardo de um novo analise deste Tribunal. obrigado (sic)”.

Instruído o feito, constato que o Senhor Pregoeiro (0622584) salientou ser a manifestação meramente fática, não trazendo
qualquer substrato jurídico para o seu necessário esteio. Ademais, consigna que a proposta foi submetida ao crivo da unidade demandante
que, em resumo, indicou a evidência de claras omissões no que se refere às exigências contidas no Termo de Referência (0573841). Por
essa razão, negou provimento ao recurso e remeteu os autos a esta Presidência.
Atuando nos autos, corroborou a Assessoria Jurídica desta Presidência (0624482) os termos da manifestação do Senhor
Pregoeiro e, com isso, opinou pelo conhecimento e pelo total desprovimento do recurso.
De posse dos autos, constato que não há como prosperar o conduto de irresignação.
Sucede que, tal como nos autos consta, não observou a empresa as exigências mínimas contidas em edital para a formulação
da sua proposta, como esclarece a unidade demandante quando instada pelo Senhor Pregoeiro, muito embora argumente que reproduziu,
em sua íntegra, os termos da norma editalícia.
A situação envolve, pois, inobservância dos requisitos que, devidamente enumerados, constam no edital. Agir de forma
distinta atentaria contra a legislação de regência dos certames públicos, conduzindo a possível aquisição decorrente aos lindes da flagrante
ilegalidade.
Ademais, cumpre esclarecer que o veio insurreto é meramente argumentativo, não colacionando qualquer fundamento fático
de maior contundência ou mesmo esteio jurídico que, devidamente arguido, viabilizasse a mudança do entendimento declinado pelo Senhor
Pregoeiro.
Assim sendo, e por restar incontroversa a absoluta desconformidade da proposta desclassificada ao item 5.4, letra “b”, do
Edital nº 61/2019, acolho o que sugere a Assessoria Jurídica desta Presidência para, com isso, conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão do Senhor Pregoeiro.
Devolvam-se os autos à Secretaria de Administração para publicação e para adoção das providências necessárias à evolução
do procedimento.
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Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em 28/11/2019, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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