
    Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

Ata de Pregão Eletrônico 
 
Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o edital nº PE 
026/2021/SENAR/MT do(a) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, CNPJ 04.264.173/0001-78. 

     
    Nome do Promotor / Comprador: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural  
    Edital: PE 026/2021/SENAR/MT 

    Data de início do recebimento das propostas: 29 de 04 de 2021 às 09:00 

    Data da Realização: 13 de 05 de 2021 às 09:00 

    Local: www.bbmnet.com.br 

    Pregoeiro responsável: Jose Paulo Souza Santos 

 
   Ao(s) 13 dia(s) do mês maio do ano de 2021, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br, nos 

termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr(a) Jose Paulo Souza Santos  
juntamente com a equipe de apoio Sr(a) Ana Cristina Cigerza Silva e Marcia Izidoro Pistori Vital , para proceder 

a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA REDUNDÂNCIA E 
BALANCEAMENTO, COM GARANTIA DE BANDA, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
de Mato Grosso SENARMT, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório. 
 
  Inicialmente, ficou registrado que às 09:00 horas do dia 13 de maio de 2021 teve início, por meio do 

sistema eletrônico, conforme consta no edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços. 
Foi registrado o recebimento da(s) proposta(s) inicial(ais) de preços, por lote do(s) seguinte(s) 
participante(s): 
 
Lotes: 

Lote - 1  -  Solução de acesso à Internet, com velocidade de 200Mbps Full 

Situação - Fracassado  

Classificação 

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta 
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME 13/05/2021  08:37:05 1.200.000,00 

Desclassificação 

 

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta Motivação 
Titânia Comércio e 
Serviços de Tecnologia 
de Informação Ltda 

12/05/2021 19:59:03 57.720,00 - Não apresentou Nota 
Fiscal, Nota de 
Empenho, Contrato 
para comprovação da 
efetivação execução 
do afirmado no 
Atestado de 
Capacidade Técnica 
apresentado, 
contrariando assim o 
subitem 8.8.5. do 
instrumento 
convocatório;- Deixou 
de apresentar a 
Certidão Negativa 
Estadual, consoante 
solicitado no subitem 
8.8.9. do edital; e - Não 
apresentou as 
declarações contidas 



nos subitens 8.8.13 e 
8.8.15 do ato 
convocatório.Diante 
desse contexto, 
considerando as 
irregularidades 
apresentadas na 
documentação de 
habilitação anexada no 
sistema eletrônico, 
esta CPL decide-se por 
declarar a licitante 
TITÂNIA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO LTDA / 
Licitante 1, 
INABILITADA. 

 

 

Recursos 

 

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 
 

 

 
  Após a etapa de lances foi feita a análise de aceitabilidade da(s) proposta(s) e habilitação do(s) 

vencedore(s), por lote, e o resultado foi o seguinte: 

 

RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

 
 

  Todos os registros realizados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos 
do(s) participante(s), está(ão) devidamente contido(s) no relatório descritivo da sessão, individualizado por 
lote, que é parte integrante dessa ata. 
 

  Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos. 
 

 

 

___________________________________________ 

Pregoeiro: Jose Paulo Souza Santos 

 

 

___________________________________________ 

Membro(s) de Equipe: Ana Cristina Cigerza Silva e Marcia Izidoro Pistori Vital 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histórico da Sessão 



 

Edital PE 026/2021/SENAR/MT 

 

Lote 1, Solução de acesso à Internet, com velocidade de 200Mbps Full, Fracassado  

Participação Licitante - Ampla participação  

 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 29/04/2021 17:30:01 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 10/05/2021 11:33:04 PREGOEIRO: AVISO: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, quando 

do cadastro da proposta de preços, não deverão selecionar na plataforma eletrônica a opção 

requerendo os benefícios da LC 123/2006, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO visto que o SENAR/MT, na 

qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 
Envio de Oferta 12/05/2021 19:59:03 SISTEMA: Envio da proposta do Titânia Comércio e Serviços de Tecnologia de Informação Ltda / Licitante 

1 no valor de 57.720,00. 
Envio de Oferta 13/05/2021 07:51:39 SISTEMA: Envio da proposta do VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2 no valor de 

1.200.000,00. 
Envio de Oferta 13/05/2021 08:37:05 SISTEMA: Alteração da proposta do VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2 para o valor 

1.200.000,00. 
Alteração de Etapa 13/05/2021 08:55:00 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 13/05/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Bom dia Senhores licitantes 
Mensagem 13/05/2021 09:00:46 PREGOEIRO: Declaramos aberta esta sessão pública. 
Alteração de Etapa 13/05/2021 09:01:46 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

026/2021/SENAR/MT/1. 
Mensagem 13/05/2021 09:04:59 PREGOEIRO: Senhores licitantes, nos termos do subitem 7.7. estaremos verificando as propostas 

apresentadas de acordo com os requisitos previstos no edital. 
Mensagem 13/05/2021 09:09:40 PREGOEIRO: Senhores, após análise das propostas de preços apresentadas, temos que as mesma estão 

de acordo com o ato convocatório. 
Mensagem 13/05/2021 09:11:08 PREGOEIRO: Senhores, consoante o subitem 7.13 do edital, iniciaremos a fase de lances. 
Alteração de Etapa 13/05/2021 09:11:36 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada. 
Alteração de Situação 13/05/2021 09:26:37 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema 
Alteração de Etapa 13/05/2021 09:32:38 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta 
Mensagem 13/05/2021 09:35:10 PREGOEIRO: Senhor LICITANTE 1, nos termos do subitem 7.32. encaminhar para o e-mail 

cpl@senarmt.org.br a proposta final realinhada juntamente com a planilha de composição de custos. 
Mensagem 13/05/2021 09:35:32 PREGOEIRO: Estamos aguardando para análise e aceitação. 
Mensagem 13/05/2021 09:36:56 Titânia Comércio e Serviços de Tecnologia de Informação Ltda / Licitante 1: Qual o prazo para envio da 

proposta? 
Mensagem 13/05/2021 09:38:08 PREGOEIRO: Conforme o subitem 7.32 do edital o prazo é de 02 (duas) horas 
Mensagem 13/05/2021 09:39:33 PREGOEIRO: O quanto antes puder encaminhar, está CPL dará andamento nos trabalhos 
Mensagem 13/05/2021 09:47:40 Titânia Comércio e Serviços de Tecnologia de Informação Ltda / Licitante 1: proposta enviada 
Mensagem 13/05/2021 09:52:32 PREGOEIRO: OK. 
Mensagem 13/05/2021 10:08:10 PREGOEIRO: Senhor LICITANTE 1, estamos aguardando apenas a planilha de composição de custos 
Mensagem 13/05/2021 10:08:23 PREGOEIRO: Favor nos enviar o mais breve  
Mensagem 13/05/2021 10:08:35 PREGOEIRO: Precisamos dar celeridade no feito 
Alteração de Etapa 13/05/2021 10:15:28 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Titânia Comércio e 

Serviços de Tecnologia de Informação Ltda / Licitante 1. 
Mensagem 13/05/2021 10:41:47 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando a documentação de habilitação da licitante TITÂNIA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA / Licitante 1 vencedora provisória da 

fase de lances, constou-se que:- Não apresentou Nota Fiscal, Nota de Empenho, Contrato para 

comprovação da efetivação execução do afirmado no Atestado de Capacidade Técnica apresentado, 

contrariando assim o subitem 8.8.5. do instrumento convocatório;- Deixou de apresentar a Certidão 

Negativa Estadual, consoante solicitado no subitem 8.8.9. do edital; e - Não apresentou as declarações 

contidas nos subitens 8.8.13 e 8.8.15 do ato convocatório.Diante desse contexto, considerando as 

irregularidades apresentadas na documentação de habilitação anexada no sistema eletrônico, esta CPL 

decide-se por declarar a licitante TITÂNIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

LTDA / Licitante 1, INABILITADA. 
Desclassificação do Licitante 13/05/2021 10:42:27 PREGOEIRO: Inabilitação do Titânia Comércio e Serviços de Tecnologia de Informação Ltda / Licitante 1: - 

Não apresentou Nota Fiscal, Nota de Empenho, Contrato para comprovação da efetivação execução do 

afirmado no Atestado de Capacidade Técnica apresentado, contrariando assim o subitem 8.8.5. do 

instrumento convocatório;- Deixou de apresentar a Certidão Negativa Estadual, consoante solicitado no 

subitem 8.8.9. do edital; e - Não apresentou as declarações contidas nos subitens 8.8.13 e 8.8.15 do ato 

convocatório.Diante desse contexto, considerando as irregularidades apresentadas na documentação de 

habilitação anexada no sistema eletrônico, esta CPL decide-se por declarar a licitante TITÂNIA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA / Licitante 1, INABILITADA. 
Mensagem 13/05/2021 10:44:32 PREGOEIRO: Senhores licitantes, dando prosseguimento nos trabalhos, constatamos que há licitante 



subsequente, conforme ordem de classificação. 
Mensagem 13/05/2021 10:45:32 PREGOEIRO: Sendo assim, nos termos do subitem 7.40 do edital, convocamos a LICITANTE 2, para que 

apresente melhor oferta 
Mensagem 13/05/2021 10:46:47 PREGOEIRO: Senhor LICITANTE 2, informo que o valor final ofertado está acima do estimado pelo 

SENAR/MT. 
Mensagem 13/05/2021 10:47:17 PREGOEIRO: O nossa referência está no importe de R$ 179.410,80. 
Mensagem 13/05/2021 10:47:34 PREGOEIRO: Aguardo manifestação. 
Mensagem 13/05/2021 10:54:36 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2: Bom dia, Sr. Pregoeiro 
Mensagem 13/05/2021 10:55:59 PREGOEIRO: Bom dia 
Mensagem 13/05/2021 11:01:04 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2: Sr. Pregoeiro seria possível nos conceder um prazo 

até as 13:30h (horário de Brasilia) visto que nosso pessoal esta em horário de almoço? 
Mensagem 13/05/2021 11:04:23 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2: Precisaríamos desse prazo para podermos verificar 

junto a nossa área técnica / financeira, sera possível nos conceder esse prazo? 
Mensagem 13/05/2021 11:04:58 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a manifestação do LICITANTE 02, iremos suspender esta 

sessão pública, para que a empresa verifique a possibilidade de oferta melhor preço, visto que o valor 

esta acima do estimado pelo SENAR para esta contratação. Sendo assim, informamos que reabriremos 

esta sessão para continuidade dos trabalhos na data de hoje 13/05/2021 às 15hrs (horário de Brasília). 
Mensagem 13/05/2021 11:06:18 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2: Ciente.. Obrigada 
Suspensão do Lote 13/05/2021 11:07:01 PREGOEIRO: Lote PE 026/2021/SENAR/MT/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspende-se esta 

sessão pública, para que o LICITANTE 2 verifique a possibilidade de ofertar valor mais vantajosidade, 

tendo em vista que o preço final apresentado esta acima do estimado pelo SENAR/MT. . Retorno da 

sessão as 15:00 do dia 13/05/2021 
Alteração de Etapa 13/05/2021 15:00:23 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 026/2021/SENAR/MT/1 foi reiniciado! 
Mensagem 13/05/2021 15:00:34 PREGOEIRO: Boa tarde Senhores licitantes 
Mensagem 13/05/2021 15:00:58 PREGOEIRO: Estamos retomando a presente sessão pública, para continuidade do feito. 
Mensagem 13/05/2021 15:01:14 PREGOEIRO: Senhor LICITANTE 2, aguardo a sua manifestação 
Mensagem 13/05/2021 15:03:14 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2: Boa Tarde, Sr. Pregoeiro 
Mensagem 13/05/2021 15:03:30 PREGOEIRO: Boa tarde 
Mensagem 13/05/2021 15:04:39 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2: Apos analise de nossa área técnica/financeira informo 

que conseguimos chegar no valor de R$ 179.400,00. 
Mensagem 13/05/2021 15:06:37 PREGOEIRO: Senhor Licitante 2, não consegue ofertar proposta mais vantajosa 
Mensagem 13/05/2021 15:08:25 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2: Infelizmente esse é o nosso menor valor 
Mensagem 13/05/2021 15:09:52 PREGOEIRO: Senhor LICITANTE 2, favor reespecificar o valor ofertado no sistema 
Mensagem 13/05/2021 15:26:31 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2: Sr. Pregoeiro, verificamos novamente e o nosso 

menor valor é R$ 168.000,00 
Envio de Oferta 13/05/2021 15:26:55 SISTEMA: Envio de lance do VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2 no valor de 168.000,00. 
Mensagem 13/05/2021 15:38:36 PREGOEIRO: Senhor licitante 
Mensagem 13/05/2021 15:39:13 PREGOEIRO: Favor enviar a proposta final realinhada juntamente com a composição de custos. 
Mensagem 13/05/2021 15:39:41 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2: ok, estarei providenciando o envio. 
Mensagem 13/05/2021 15:43:59 PREGOEIRO: Senhores licitantes, nos termos do edital, iremos suspender a sessão pública deste certame, 

para análise e decisão final acerca da proposta final ofertada pela LICITANTE 02 VALE DO RIBEIRA 

INTERNET LTDA ME. Informamos que retomaremos os trabalhos desta sessão pública com a decisão final 

na data de 14/05/2021 às 15h00min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 13/05/2021 15:45:14 PREGOEIRO: Lote PE 026/2021/SENAR/MT/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspende-se esta 

sessão pública para análise da proposta final realinhada juntamente com a composição de custos da 

LICITANTE 2.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 14/05/2021 
Alteração de Etapa 14/05/2021 15:00:15 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 026/2021/SENAR/MT/1 foi reiniciado! 
Mensagem 14/05/2021 15:00:52 PREGOEIRO: Boa tarde Sr. Licitantes. Estamos retomando a sessão publica deste procedimento 

licitatório. 
Mensagem 14/05/2021 15:02:00 PREGOEIRO: Senhores, esta CPL está ainda analisando a aceitação da proposta final realinhada da 

licitante VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME, de acordo com os preços praticados no mercado. 
Mensagem 14/05/2021 15:05:51 PREGOEIRO: Desta feita, iremos suspender novamente a sessão deste certame, tendo em vista a 

necessidade de finalizar a referida analise acerca da aceitação do oferta final da licitante convocada. 

Informamos que iremos retomar os trabalhos na data de 20/05/2021 às 16h00min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 14/05/2021 15:09:13 PREGOEIRO: Lote PE 026/2021/SENAR/MT/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspende-se esta 

sessão pública, haja vista a necessidade de finalizar a analise acerca da aceitação da proposta final 

realinhada da licitante VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME. Reabertura na data de 20/05/2021 às 

16h00min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 16:00 do dia 20/05/2021 
Retomada de Suspensão 20/05/2021 12:56:24 PREGOEIRO: Agendado lote PE 026/2021/SENAR/MT/1 suspenso. Pelo motivo Abertura para aviso no 

chat e informação aos licitantes.. Agendado retorno da sessão as 12:57 do dia 20/05/2021 
Alteração de Etapa 20/05/2021 12:57:18 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 026/2021/SENAR/MT/1 foi reiniciado! 
Mensagem 20/05/2021 13:13:30 PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde. Trata-se de reabertura da sessão pública deste 

procedimento licitatório antes do horário marcado para retorno, haja vista a necessidade de informar 

que estaremos prorrogando o retorno da sessão pública para manifestação quanto a decisão final desta 

CPL acerca da aceitação da proposta de preços da LICITANTE 2 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME, 

tendo em vista que o Pregoeiro estará retornando de viagem do interior do Estado de Mato Grosso, e 



provavelmente não chegará a tempo. Sendo assim, visando a ampla publicidade dos atos praticados por 

esta CPL na condução dos trabalhos presididos por esta CPL, vem através deste informa o retorno desta 

sessão pública para o dia 25/05/2021 às 10h00min (horário de Brasília).Att,José Paulo S. SantosPregoeiro  
Suspensão do Lote 20/05/2021 13:14:47 PREGOEIRO: Lote PE 026/2021/SENAR/MT/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspende-se esta 

sessão publica para reabertura no dia 25/05/2021, às 10h00min (horário de Brasília).. Retorno da sessão 

as 10:00 do dia 25/05/2021 
Alteração de Etapa 25/05/2021 10:00:28 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 026/2021/SENAR/MT/1 foi reiniciado! 
Mensagem 25/05/2021 10:00:45 PREGOEIRO: Senhores licitante, bom diaDeclaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 25/05/2021 10:01:11 PREGOEIRO: Senhores, após análise da proposta de preços realinhada juntamente com a composição de 

custos encaminhado pela empresa VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2, vencedora 

provisória da fase de lances do procedimento em epígrafe, de acordo com os orçamentos consultados 

vigentes no mercado quando da realização do certame em exame, constatamos que o valor ofertado 

pela licitante vencedora, não condiz com o praticado na praça pública no local dos serviços onde serão 

executados. Nesse bojo, vale trazer a tona, o entendimento do Tribunal de Contas da União no seguinte 

acórdão:Acórdão 1494/2020-PlenárioA simples divergência entre os valores orçados e os valores 

adjudicados não serve para evidenciar a ocorrência de sobrepreço, sendo necessário, para tanto, que a 

constatação esteja baseada em informações sobre os preços de mercado vigentes à época da 

licitação.Desta forma, embora o preço ofertado pela licitante, esteja dentro do valor estimado pelo 

SENAR/MT, vislumbramos dos orçamentos realizados recentemente que a realidade mercadológica 

houve alteração de preços.Nesse viés, não seria razoável considerarmos os valores ofertados frente aos 

preços atuais praticados.Desta feita, esta CPL decide-se pela NÃO ACEITAÇÃO do valor ofertado pela 

empresa VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2, tendo em vista a observância dos princípios 

licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, sendo um deles da 

seleção da proposta mais vantajosa para a instituição.De outro ponto, considerando não haver mais 

licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação, esta comissão de licitação, declara este 

procedimento FRACASSADO. 
Mensagem 25/05/2021 10:03:42 PREGOEIRO: Dando prosseguimento, iremos iniciar a fase, para que caso querendo, manifestar intenção 

de recurso. 
Alteração de Etapa 25/05/2021 10:03:52 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 25/05/2021 10:37:44 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme 

determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação. 
Alteração de Etapa 25/05/2021 10:37:44 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante VALE DO RIBEIRA 

INTERNET LTDA ME / Licitante 2 
Alteração de Etapa 25/05/2021 10:38:44 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Senhores, após análise da proposta de preços realinhada juntamente com a composição de 

custos encaminhado pela empresa VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2, vencedora 

provisória da fase de lances do procedimento em epígrafe, de acordo com os orçamentos consultados 

vigentes no mercado quando da realização do certame em exame, constatamos que o valor ofertado 

pela licitante vencedora, não condiz com o praticado na praça pública no local dos serviços onde serão 

executados. Nesse bojo, vale trazer a tona, o entendimento do Tribunal de Contas da União no seguinte 

acórdão:Acórdão 1494/2020-PlenárioA simples divergência entre os valores orçados e os valores 

adjudicados não serve para evidenciar a ocorrência de sobrepreço, sendo necessário, para tanto, que a 

constatação esteja baseada em informações sobre os preços de mercado vigentes à época da 

licitação.Desta forma, embora o preço ofertado pela licitante, esteja dentro do valor estimado pelo 

SENAR/MT, vislumbramos dos orçamentos realizados recentemente que a realidade mercadológica 

houve alteração de preços.Nesse viés, não seria razoável considerarmos os valores ofertados frente aos 

preços atuais praticados.Desta feita, esta CPL decide-se pela NÃO ACEITAÇÃO do valor ofertado pela 

empresa VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2, tendo em vista a observância dos princípios 

licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, sendo um deles da 

seleção da proposta mais vantajosa para a instituição.De outro ponto, considerando não haver mais 

licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação, esta comissão de licitação, declara este 

procedimento FRACASSADO. 
 

 

 

 

 


