
 

A V I S O  D E  C O N V O C A Ç Ã O  

 

Pregão Presencial nº 069/2021/SENAR/MT 

Processo nº: 30011/2021 

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, 

COM MOTORISTA, POR DIÁRIA, para atender o do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especificações 

constantes neste Edital e seus anexos. 

 

 

Considerando a sessão licitatória realizada no dia 30/09/2021, referente ao Pregão 

Presencial nº 069/2021/SENAR/MT, a qual teve por objeto selecionar a melhor proposta para 

o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, 

COM MOTORISTA, POR DIÁRIA, para atender o do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural de Mato Grosso – SENAR/MT; 

Considerando que a empresa BLITZ LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI, foi declarada 

por esta Comissão de Licitação vencedora dos Itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06 do certame em 

epígrafe, visto que ofertou proposta de preços mais vantajosa e foi declara habilitada, uma 

vez que não se constatou qualquer óbice na documentação apresentada; 

Considerando que a sessão pública foi suspensa para realização de diligência, 

conforme prevê o item 4.1.26 do Termo de Referência (Anexo I ao Edital): 

“4.1.26. O SENAR/MT realizará diligência, in loco, na garagem do licitante que obtiver a 

menor proposta após encerrada a fase de lances, para verificar as condições do veículo 

apresentado no certame. Para isso, a licitante deverá disponibilizar o veículo apresentado 

na proposta em até 01 (uma) hora após a solicitação da CPL. 

4.1.27. A diligência constará de relato por escrito (ata) e fotos do veículo” 

 



 

Considerando que após realização da diligência, a Empresa BLITZ LOGISTICA 

EMPRESARIAL EIRELI, vencedora na fase de lances dos Itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06 do 

Certame em epígrafe, teve sua proposta DESCLASSIFICADA pela Comissão Permanente de 

Licitação, conforme consta na Manifestação 003/2021-CPL, em anexo a este expediente. 

Considerando o dever de a Comissão Permanente de Licitação dar o devido tratamento 

isonômico em relação aos licitantes interessados/participantes no processo licitatório em 

apreço e se pautar pelos princípios que regem o procedimento licitatório, tal como o da 

vinculação ao instrumento convocatório; 

Portanto, diante de tudo que foi exposto, esta Comissão de Licitação vem através deste 

expediente, CONVOCAR a empresa PEVIDOR TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ 

35.096.524/0001-02, detentora da segunda proposta mais bem classificada do certame 

referente aos Itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06, e GÊNESIS TUR EIRELI – ME, inscrita no CNPJ 

32.267.801/0001-04, empatada no item 06 com a empresa PEVIDOR TRANSPORTE LTDA, 

para comparecer à Sessão Pública de Reabertura do Pregão Presencial nº 

069/2021/SENAR/MT, a ser realizada no dia 04/10/2021, às 14:00hs (Horário Local), na 

Sede Temporária do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – 

SENAR-MT – Rua I, nº 300, Quadra 17-A, Lotes 6-7, Parque Eldorado, Bairro Alvorada, 

CEP 78048-832, Cuiabá-MT. 

Outrossim, NOTIFICAMOS também as empresas participantes/interessadas no 

procedimento em exame acerca da decisão da Comissão de Licitação, e as CONVOCAMOS, 

para caso queiram, compareçam à Sessão Pública de Reabertura do Pregão Presencial nº 

069/2021/SENAR/MT mencionada no parágrafo anterior. 

 

Cuiabá/MT, 1° de outubro de 2021. 
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