
 

RELATÓRIO FINAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019 
  
Objeto: Fornecimento parcelado de água mineral para o exercício 2020, em garrafões 

retornáveis de 20L (regime de comodato). 
PROAD: 05.343/2019 
 

Sr(a). Diretor(a) Geral, 
 

Encaminhamos o presente processo, após a realização da sessão pública do 
Pregão Eletrônico Edital n.º 33/2019, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, para o único GRUPO em disputa, respeitado o valor máximo orçado 
pela Unidade Demandante, visando o fornecimento parcelado de  água mineral para o exercício 
2020, em garrafões retornáveis de 20L (regime de comodato), para atender as diversas 
unidades deste Regional (capital e interior). 

 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

Participaram do Pregão as empresas constantes da Ata de Realização do 
Pregão Eletrônico nº 33/2019, constante nos autos do processo (doc. 80). 

A sessão foi aberta às 10:00 horas (horário de Brasília/DF) em atendimento as 
disposições contidas no EDITAL, no dia 07 de janeiro de 2020 e encerrada às 14:50 (hora 
de Brasília/DF) do dia 10 de janeiro de 2020, após minuciosa análise da 
proposta/documentação enviada pelo licitante melhor classificado, observando-se os 
valores lançados por ocasião da disputa no SISTEMA COMPRASNET, sob a 
responsabilidade do Pregoeiro subscritor deste relatório, designado pela PORTARIA Nº. 
679/GP/TRT 19ª, de 11 de dezembro de 2019. (doc. 38) e respectivos membros da 
Equipe de Apoio, tudo registrado na Ata de realização do Pregão Eletrônico (doc. 80). 

 
ANÁLISE DA PROPOSTA, HABILITAÇÃO E ADJUDUCAÇÃO DO VENCEDOR 

 

O Resultado obtido, após a fase de lances para o ÚNICO GRUPO disputado, 
conforme ordem de classificação (doc. 57), está demonstrado no quadro abaixo: 

 

 
 

A empresa licitante vencedora apresentou tempestivamente proposta e 
documentação de habilitação, que após análise da Unidade Técnica Demandante, do 
Pregoeiro e da respectiva Equipe de Apoio foi considerada em plena conformidade com as 
exigências do EDITAL, não sendo necessária qualquer diligência em relação à proposta. 
Após a habilitação no sistema, foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 
26, do Decreto 5450/2005, mas não houve manifestação de intenção de recurso. 

 
ADJUDICAÇÃO 

 

 O valor de referência estimado para a aquisição em comento alcançou o valor 
de R$24.356,65 (vinte e quatro mil tresentos e cinquenta e seis reais e sessenta e 
cinco centavos), após as pesquisas de preços realizadas pela Unidade Demandante. O 



 

objeto do pregão foi adjudicado, por este Pregoeiro,  no valor total de R$24.356,65 (vinte 
e quatro mil tresentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) em favor 
da empresa NORTSUL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 11.625.595/0001-97. 

O Resultado de Julgamento foi publicado no Diário Oficial da União, Publicado 
em: 14/01/2020 | Edição: 9 | Seção: 3 | Página: 121, conforme demonstrado no PROAD 
05.343/2019 (doc. 83). 

 
SUGESTÕES DO PREGOEIRO 

 

O certame ocorreu em total conformidade com os trâmites legais. Sendo assim, 
encaminhamos o presente processo para conhecimento de Vossa Senhoria, propondo o 
seguinte: 

1. Adoção dos procedimentos necessários para aprovação do relatório e com 
sugestão de homologação, com base na documentação acostada aos  autos. 

2. Após homologação pela autoridade competente, baixem os autos a 
Coordenadoria de Licitações para os lançamentos habituais da homologação no sistema   
COMPRASNET. 

Em 14/01/2020 
 

 

Pregoeiro 


