Pregão Presencial nº 012/2022/SENAR/MT
Protocolo nº 50621/2022
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM MOTORISTA,
POR DIÁRIA E SEMANAL, para atender as necessidades do Centro de Treinamento e
Difusão Tecnológica de Água Boa/MT, para atender as necessidades do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme condições,
quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos.
Data da sessão: 17/05/2022, às 08h:30min (Horário de Local), na forma presencial.
O(A) Pregoeiro(a): Ana Cristina Cigerza Silva, 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:
EMPRESA: LUAN CADORE E CIA LTDA
CNPJ: 08.609.304/0001-62
DESCRITIVO

UND

QTD.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
GLOBAL

01

Locação de Van com motorista
(Municipal). Serviço de transporte
de passageiros, com capacidade
mínima
de
15
(quinze)
passageiros
sentados
(não
incluindo o motorista). O veículo
deve ser novo ou seminovo com
no máximo 10 (dez) anos de uso,
contados da data da prestação do
serviço, considerando a data da
fabricação.
Deverá
estar
equipado com direção hidráulica,
ar condicionado, com todas as
normas e acessórios exigidos
pelo CONTRAN. Quilometragem
livre.

Diária

100

R$1.471,39

R$147.139,00
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R$1.558,89

R$ 38.972,25

Diária

25

R$1.430,00

R$ 35.750,00

Semanal
(Domingo
a Sábado)

10

R$8.016,67

R$ 80.166,70

Semanal
(Domingo
a Sábado)

15

R$8.800,00

R$ 132.000,00

2

04

25
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02

Locação de Van com motorista
(Intermunicipal sem parada em
outro município). Serviço de
transporte de passageiros, com
capacidade mínima de 15 (quinze)
passageiros
sentados
(não
incluindo o motorista). O veículo
deve ser novo ou seminovo com
no máximo 10 (dez) anos de uso,
contados da data da prestação do
serviço, considerando a data da
fabricação.
Deverá
estar
equipado com direção hidráulica,
ar condicionado, com todas as
normas e acessórios exigidos
pelo CONTRAN. Quilometragem
livre.
Locação de Van com motorista
(Intermunicipal com parada em
outro município). Serviço de
transporte de passageiros, com
capacidade mínima de 15 (quinze)
passageiros
sentados
(não
incluindo o motorista). O veículo
deve ser novo ou seminovo com
no máximo 10 (dez) anos de uso,
contados da data da prestação do
serviço, considerando a data da
fabricação.
Deverá
estar
equipado com direção hidráulica,
ar condicionado, com todas as
normas e acessórios exigidos
pelo CONTRAN. Quilometragem
livre.
Locação de Van com motorista
(Municipal). Serviço de transporte
de passageiros, com capacidade
mínima
de
15
(quinze)
passageiros
sentados
(não
incluindo o motorista). O veículo
deve ser novo ou seminovo com
no máximo 10 (dez) anos de uso,
contados da data da prestação do
serviço, considerando a data da
fabricação.
Deverá
estar
equipado com direção hidráulica,
ar condicionado, com todas as
normas e acessórios exigidos
pelo CONTRAN. Quilometragem
livre.
Locação de Van com motorista
(Intermunicipal sem parada em
outro município). Serviço de
transporte de passageiros, com
capacidade mínima de 15 (quinze)

Semanal
(Domingo
a Sábado)

15

R$8.195,00

R$ 122.925,00

TOTAL R$ 556.952,95 (Quinhentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e
noventa e cinco centavos).
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06

passageiros
sentados
(não
incluindo o motorista). O veículo
deve ser novo ou seminovo com
no máximo 10 (dez) anos de uso,
contados da data da prestação do
serviço, considerando a data da
fabricação.
Deverá
estar
equipado com direção hidráulica,
ar condicionado, com todas as
normas e acessórios exigidos
pelo CONTRAN. Quilometragem
livre.
Locação de Van com motorista
(Intermunicipal com parada em
outro município). Serviço de
transporte de passageiros, com
capacidade mínima de 15 (quinze)
passageiros
sentados
(não
incluindo o motorista). O veículo
deve ser novo ou seminovo com
no máximo 10 (dez) anos de uso,
contados da data da prestação do
serviço, considerando a data da
fabricação.
Deverá
estar
equipado com direção hidráulica,
ar condicionado, com todas as
normas e acessórios exigidos
pelo CONTRAN. Quilometragem
livre.
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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. HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe;
2. ADJUDICAR o objeto do lote único ás Empresas Vencedoras de acordo com o
menor preço ofertado para cada um deles, conforme Proposta de Preços Finais
Realinhadas e Planilhas de Composição de Custos acostadas aos autos.
3. DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da
referida empresa.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica

FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE CASTRO
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A autenticidade do documento II-AVISO-DE-RESULTADO-PP-012-2022-Locacao-aguaBoa_ASSINADO_67944.pdf, pode ser conferida no site: https://colab.sistemafamato.org.br/
validardocumento onde devem ser inseridos os códigos:
Hash: 0c4949c95788233308f037d12725cc7574b59537867b7b5d205081fafcbf2a9f
Chave: U2FsdGVkX18xlWWHvUDZ5ne7sOHS6mCrEPL9jbpcqo4%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: 28/06/2022 15:36:25
Endereço IP: 201.71.178.2
Latitude: -15.597 Longitude: -56.0958

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

Hash de Validação: 0c4949c95788233308f037d12725cc7574b59537867b7b5d205081fafcbf2a9f / Solicitação: 67944
Documento Assinado Eletronicamente conforme anexo / Página 5 de 5

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

