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AVISO DE RESULTADO
Pregão Eletrônico nº 019/2022/SENAR-MT
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR/MT, torna público,
para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 019/2022/SENARMT - Processo nº 43646/2022, realizado no dia 10/03/2022, às 09h:00min (horário de Brasília),
cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, TIPO PÁ CARREGADEIRA, para atender ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado de Mato Grosso –
SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Edital e seus
anexos, do qual foi declarada vencedora a empresa a seguir descrita:

LOTE ÚNICO

ITEM

EMPRESA

CNPJ

01

ROTA OESTE MAQUINAS LTDA

19.575.048/0001-56

VALOR TOTAL A
SER
ADJUDICADO
(R$)
R$ 3.850,000,00

Diante da análise dos documentos acostados aos autos e considerando que:
a)
b)
c)
d)
e)

Houve a devida publicidade;
Foi realizado o devido procedimento licitatório com todas as suas formalidades;
A proposta vencedora do lote ÚNICO foi aceita;
A empresa licitante foi considerada habilitada;
O valor ofertado pela empresa vencedora para o respectivo lote ficou abaixo do previamente
estimado pelo SENAR-MT.

Decido:
1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe;
2. ADJUDICAR o objeto do Lote único à empresa vencedora acima descrita, de acordo com o
menor preço ofertado pela mesma, conforme Proposta de Preços Realinhada e Planilha de
Composição de Custos acostadas aos autos.
Constatada a regularidade documental, confeccione-se o instrumento adequado em nome da
empresa acima descrita, conforme modelo anexo ao Edital.
Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica
NORMANDO CORRAL
Presidente do Conselho Administrativo
SENAR-MT
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
A autenticidade do documento AVISO-DE-RESULTADO-PE-019-2021-pa-carregadeiradocx_ASSINADO_52534.pdf, pode ser conferida no site: https://colab.sistemafamato.org.br/
validardocumento onde devem ser inseridos os códigos:
Hash: addcec4fdac212ee3f443335f8ac58447dfe9ed8b2b8f91a17b05538982cda83
Chave: U2FsdGVkX1%2B3IOixH6YsLdHUgRHL5TmBMIPQ82wDz2o%3D
Ou então aponte a câmera do seu celular para este QR Code

Assinado Eletrônicamente por: FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE CASTRO CPF: ***.*1203*-**
Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT
Data da Assinatura: 01/04/2022 13:33:36
Endereço IP: 2804:18:a4:283c:ac1d:53f9:3770:891
Latitude: Longitude:

Para ir direto à página de validação deste documento, clique aqui!

