Objeto: Constitui objeto do presente instrumento o Registro de Preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de LOCAÇÃO
DE CAVALO MECÂNICO EQUIPADO COM CARRETA TIPO PRANCHA PARA
TRANSPORTE DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, E SERVIÇO DE
CARGA E DESCARGA UTILIZANDO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO “MUNCK”, para
atender as necessidades do Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Campo
Novo do Parecis/MT do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso –
SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Edital
e seus anexos.
Data da sessão: 18/05/2022, às 08h:30min (Horário de Local), na forma presencial, em
sessão pública, realizada no Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Campo
Novo Do Parecis . Rodovia BR 364KM 82 a margem direita – Zona Rural – Campo Novo
Do Parecis/MT Anexo ao IMA.
A Pregoeira: LÍGIA MARIA CRUZ, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato
grosso- SENAR/MT, no uso de suas atribuições, vem através do presente documento
informar o resultado do Certame Licitatório, acima mencionado, para o qual sagraram
vencedoras as seguintes empresas:

FRACASSADO
LOTE 1
Item

01

02

03

Descritivo
Serviço de frete intraestadual em caminhão
tipo “plataforma prancha” com 3,20 m de
largura, com motorista e capacidade para
transportar colheitadeira de grãos do tipo
CASE 9230 ou correlata de outras marcas,
para distância de até 200 quilômetros.
Serviço de frete intraestadual em caminhão
tipo “plataforma prancha” com 3,20 m de
largura, com motorista e capacidade para
transportar colheitadeira de grãos do tipo
CASE 9230 ou correlata de outras marcas,
para distância acima de 200 km
Serviço de frete intraestadual em caminhão
tipo “plataforma prancha” com motorista e
capacidade para transportar Trator agrícola
do tipo T8.385 da New Holland, ou correlato
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Unid.

Qtd.

Frete
mínimo

20

Km

Frete
mínimo

Valor
Unitário

Valor
Total

R$XXXX

R$ XXXX

10.000 R$XXXX

R$ XXXX

60

R$XXXX

R$ XXXX
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AVISO DE RESULTADO

07

08

R$XXXX

R$ XXXX

Frete
mínimo

20

R$XXXX

R$ XXXX

Km

10.000

R$XXXX

R$ XXXX

Frete
mínimo

20

R$XXXX

R$ XXXX

Km

10.000

R$XXXX

R$ XXXX

2

06

20.000

VALOR TOTAL LOTE 1
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R$ XXXX

Página

05

KM

Hash de Validação: e33963eea14bb087d6355f064e3bf8676ddc24899967210b236338dd919f56e6 / Solicitação: 62161
Documento Assinado Eletronicamente conforme anexo / Página 2 de 6

04

de outras marcas, Pulverizador auto
propelido SP 2500 até 30 metros de barra e
até 60 bicos ou correlato de outras marcas,
Empilhadeira CAT de até 5.000 kg, ou
correlata de outras marcas, Pá carregadeira
CASE de até 500 CV, ou correlata de outra
marca, para distância de até 200
quilômetros.
Serviço de frete intraestadual em caminhão
tipo “plataforma prancha” com motorista e
capacidade para transportar Trator agrícola
do tipo T8.385 da New Holland, ou correlato
de outras marcas, Pulverizador auto
propelido SP 2500 até 30 metros de barra e
até 60 bicos ou correlato de outras marcas,
Empilhadeira CAT de até 5.000 kg, ou
correlata de outras marcas, Pá carregadeira
CASE de até 500 CV, ou correlata de outra
marca, para distância acima de 200
quilômetros
Serviço de frete intraestadual em caminhão
tipo “plataforma prancha” com motorista e
capacidade para transportar Semeadora ou
plantadeira de 15 linhas, para distância de
até 200 quilômetros.
Serviço de frete interestadual/intraestadual
em caminhão tipo “plataforma prancha” com
motorista e capacidade para transportar
Semeadora ou plantadeira de 15 linhas, para
distâncias acima de 200 quilômetros.
Serviço de frete intraestadual em caminhão
tipo “plataforma prancha” com motorista e
capacidade para transportar Implementos
agrícolas como: Subsolador de até 12 hastes
com 50 cm de profundidade,
grade
niveladora com discos de 28’, grade aradora
com discos de até 32’, distribuidor de calcário
de 15.000 kg, arado aiveca com 5 aivecas,
arado de bacia com 4 bacias, roçadeira até
2,80 m para distância de
até 200
quilômetros.
Serviço de frete intraestadual em caminhão
tipo “plataforma prancha” com motorista e
capacidade para transportar Implementos
agrícolas como: Subsolador de até 12 hastes
com 50 cm de profundidade,
grade
niveladora com discos de 28’, grade aradora
com discos de até 32’, distribuidor de calcário
de 15.000 kg, arado aiveca com 5 aivecas,
arado de bacia com 4 bacias, roçadeira até
2,80 m para distância acima de 200
quilômetros.

02

Unid.

Serviço de carga e descarga utilizando
veículo tipo caminhão “munck”, para
acoplar na plataforma até 45 pés, “draper”
e/ou “caracol”, equipado com munck Horas
(guindaste), com capacidade de carga trabalhad
acima de 5.000 Kg, para carregar e
as
descarregar implementos, equipamentos
e pneus de máquinas e agrícolas, alcance
mínimo de dez metros.
Serviço de frete utilizando veículo tipo
caminhão “munck”, para acoplar na
plataforma até 45 pés, “draper” e/ou
“caracol”,
equipado
com
munck
(guindaste), com capacidade de carga
Km
acima de 5.000 Kg, para carregar e
descarregar implementos, equipamentos
e pneus de máquinas agrícolas, alcance
mínimo de dez metros.

Qtd.

Valor
Unitário

Valor
Total

200

R$ XXXX

R$ XXXX

10.000

R$ XXXX

R$ XXXX

VALOR TOTAL LOTE 2

R$ XXXX

A M VARNIER TRANSPORTES EIRELI
CNPJ Nº 13.973.256/0001-27
LOTE 03
Item

01

02

Descritivo

Unid.

Serviço de frete utilizando veículo tipo
caminhão bi-truck (4º EIXO); com carreta
2 eixos com quatro rodados, com
Frete
capacidade para transporte de máquinas,
mínimo
implementos e equipamentos agrícolas,
com 3,20 m de largura, frete mínimo de
200 quilômetros.
Serviço de frete utilizando veículo tipo
caminhão bi-truck (4º EIXO); com carreta
2 eixos com quatro rodados, com
capacidade para transporte de máquinas, Km
implementos e equipamentos agrícolas,
com 3,20 m de largura, frete acima de 200
quilômetros.

Qtd.

Valor Unitário

20

R$ 2.500,00

R$ 50.000,00

10.000

R$ 11,00

R$110.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 3 R$160.000,00 (Cento e sessenta mil reais)
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Valor Total

3

01

Descritivo
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LOTE 2
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Cuiabá/MT, 23 de maio de 2022
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Os Lotes 01 e 02 restaram FRACASSADOS em razão das propostas ofertadas pela
licitante ter ficado com preços superiores ao preço máximo fixado no instrumento
convocatório, restando as tentativas de negociação para redução dos valores frustradas.
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O Superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato GrossoSENAR/MT, no uso de suas atribuições, conforme a Portaria nº 033/2019, considerando
a regularidade dos atos procedimentais, resolve:

1. FRACASSAR os LOTES 01 E 02
2. HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe;
3. ADJUDICAR o objeto do lote 03 á Empresa Vencedora de acordo com o menor
preço ofertado para cada um deles, conforme Proposta de Preços Final
Realinhada e Planilha de Composição de Custos acostadas aos autos.
4. DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da
referida empresa.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica
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SUPERINTENDENTE DO SENAR/MT
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
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A autenticidade do documento AVISO-DE-RESULTADO-PP-010-2022-MUNCK-CAMPO-NOVO-DOPARECISdocx_ASSINADO_62161.pdf, pode ser conferida no site: https://
colab.sistemafamato.org.br/validardocumento onde devem ser inseridos os códigos:
Hash: e33963eea14bb087d6355f064e3bf8676ddc24899967210b236338dd919f56e6
Chave: U2FsdGVkX18vZgCmOou8glJi0a7eREAP1c5gEZGP%2BZg%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: 27/05/2022 15:57:03
Endereço IP: 2804:18:a0:98b8:7958:89df:611:34a2
Latitude: -15.4192 Longitude: -55.8902

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