Concorrência nº 004/2022/SENAR/MT
Processo nº: 39409/2021
Assunto: RESPOSTA AO PEDIDO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS

Trata-se de resposta ao pedido de divulgação de notas de empresa desclassificada por
ocasião da segunda sessão pública da Concorrência nº 004/2022/SENAR/MT, que tem por
objeto a contratação de 02 (duas) agências especializadas na prestação de serviço de
PROPAGANDA E PUBLICIDADE, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Administração Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR/MT, solicitado pela empresa PAU
E PROSA.
1. DA ADMISSIBILIDADE
Não obstante o instrumento convocatório não constar expressamente tal dispositivo, é
mister que toda e qualquer cidadão/empresa/órgão poderá solicitar vistas aos processos
licitatórios, uma vez que são processos públicos, resguardadas as particularidades que assim
requerer.
Com efeito, observa-se o envio do pedido realizado pela empresa PAU E PROSA
CRISTO a qual foi encaminhado por e-mail a Comissão Permanente de Licitação no dia 21 de
março de 2022 às 17h47min.
Neste sentido, reconhecemos o requerimento feito pelo peticionante, ao qual passamos
a apreciar o mérito e nos posicionar.

2. DOS PEDIDOS

REQUERIMENTO
A PAU E PROSA COMUICAÇÃO LTDA. ME,
inscrita no CNPJ número 05.499.864/0001-13, com sede à Av. Historiador

Rubens de Mendonça, nº 1894, sala 1207/1208, Bosque da Saude, CuiabáMT, CEP: 78050-000, participante da Licitação 004/2022, vem REQUERER a
sua pontuação no referido certame, conforme o disposto abaixo:
10.3.1.5. Identificar a Pontuação Técnica de cada licitante, e
informar que as mesmas serão publicadas, com a indicação
das licitantes classificadas e das desclassificadas, em ordem
decrescente de pontuação, abrindo-se prazo para
interposição de recurso.
Nestes termos, pede DEFERIMENTO.
Cuiabá, 21 de março de 2022

ANA CRISTINA PERON
DIRETORA
Ilmo. Sr.
Natanael Marques de Alcantara
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Licitação 002/2022 - SENAR-MT – Serviço Nacional de Aprendizagem RuraL
Resposta: Concernente ao pedido enviado, esclarecemos que, com o intuito de dar maior
transparência ao processo licitatório em questão, como também proceder com um tratamento
isonômico entre os participantes, serão divulgadas as notas das empresas desclassificadas
nesta data.
Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos.
Atenciosamente.

Cuiabá (MT), 25 de março de 2022.

(Original Assinado)
Natanael Marques de Alcantara
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

