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AVISO DE RESULTADO
Pregão Presencial nº 006/2022/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 Presencial nº
006/2022/SENAR-MT - Processo nº 43678/2022, realizado no dia 29/03/2022, às 08h:30min,
nas dependências do Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Sorriso/MT, cujo
objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de LOCAÇÃO DE
VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, POR DIÁRIA, SEMANAL e MENSAL,
para atender as necessidades do Centro de Treinamento do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, localizado no município de Sorriso/MT,
do qual foi(ram) declarada(s) vencedora(s) a(s) empresa(s) a seguir descrita(s):

01

PERON TUR – VIAGENS E TURISMO LTDA

03.017.988/0001-90

VALOR TOTAL A
SER ADJUDICADO
(R$)
R$ 991.069,50

02

TONETUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA

01.415.982/0001-45

R$ 569.000,00

03

PERON TUR – VIAGENS E TURISMO LTDA

03.017.988/0001-90

R$ 888.251,00

LOTE

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL GERAL R$ 2.448.320,50

Diante da análise dos documentos acostados aos autos e considerando que:
a) Houve a devida publicidade;
b) O presente certame licitatório foi processado e julgado em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter
competitivo;
c) A(s) proposta(s) vencedora(s) do certame foi(ram) classificada(s);
d) A(s) empresa(s) licitante(s) acima foi(ram) considerada(s) habilitada(s);
e) O(s) valor(es) ofertado(s) pela(s) empresa(s) vencedora(s) do certame em testilha estão
abaixo do estimado pelo SENAR/MT e condizentes com os preços praticados no mercado,
indo ao encontro dos princípios da seleção da proposta mais vantajosa para a instituição,
economicidade e eficiência;
Decido:
1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe;
2. ADJUDICAR o objeto da licitação à(s) empresa(s) vencedora(s) acima descrita(s), de
acordo com o menor preço ofertado pela(s) mesma(s), 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(s) empresa(s) acima descrita(s), 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-PP-006-2022-LOCACAO-DE-VEICULO-TIPOONIBUS-Sorrisodocx_ASSINADO_53210.pdf, pode ser conferida no site: https://
colab.sistemafamato.org.br/validardocumento onde devem ser inseridos os códigos:
Hash: 77c66615399ac1e3226d4a17a92b147460b85d30cc5a7063239635017462f868
Chave: U2FsdGVkX1%2Fo9tF2agTmBO3kRYlqTr%2BLU2kJHDk%2FIJw%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: 05/04/2022 14:46:44
Endereço IP: 2804:18:1083:4095:98d:5acb:24f1:971f
Latitude: -15.4192 Longitude: -55.8902

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

