
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 
038/2021/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 038/2021/SENAR/MT 

    Data de início do recebimento das propostas: 25 de 06 de 2021 às 09:00 

    Data da Realização: 07 de 07 de 2021 às 09:00 

    Local: www.bbmnet.com.br 

    Pregoeiro responsável: Jose Paulo Souza Santos 

 
   Ao(s) 07 dia(s) do mês julho 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) Evelin Macedo Silva e Thayla Joana Schenberger , 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 07 de julho 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 07/07/2021  08:38:56 21.000,00 

Desclassificação 

 

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

06/07/2021 16:57:48 6.410,00 Declaramos esta 
proposta de preços 
desclassificação, uma 
vez a não aceitação 
dos valores ofertados, 
por estarem muito 
acima do estimado, 
tendo em vista não ser 
uma proposta 
vantajosa para o 
SENAR/MT, e da 
mesma não atender ao 
estatuído no subitem 
7.32.2 do edital. 

 

 

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: Evelin Macedo Silva e Thayla Joana Schenberger 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histórico da Sessão 



 

Edital PE 038/2021/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 27/06/2021 23:40:44 PREGOEIRO: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 29/06/2021 11:44:02 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! 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 06/07/2021 16:57:48 SISTEMA: Envio da proposta do Titânia Comércio e Serviços de Tecnologia de Informação Ltda / Licitante 

1 no valor de 6.410,00. 
Envio de Oferta 07/07/2021 08:05:28 SISTEMA: Envio da proposta do VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2 no valor de 21.000,00. 
Envio de Oferta 07/07/2021 08:38:56 SISTEMA: Alteração da proposta do VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2 para o valor 

21.000,00. 
Alteração de Etapa 07/07/2021 08:55:00 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 07/07/2021 09:00:18 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

038/2021/SENAR/MT/1. 
Mensagem 07/07/2021 09:00:50 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes. Nos termos do subitem 7.4 do edital, declaramos esta sessão 

pública aberta. 
Mensagem 07/07/2021 09:02:22 PREGOEIRO: Senhores, consoante estabelecido no subitem 7.7. do ato convocatório, esta Comissão de 

Licitação verificará as propostas apresentadas e desclassificará, de forma fundamentada, aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edita em apreço. 
Mensagem 07/07/2021 09:07:52 PREGOEIRO: Senhor LICITANTE 2, o valor ofertado em sua proposta cadastrada é unitário, uma vez que o 

critério de julgamento definido no edital em epígrafe é "Menor Preço Do Item". 
Mensagem 07/07/2021 09:10:29 PREGOEIRO: Sr. LICITANTE, concedemos um prazo de 5 minutos para manifestação, caso permanecer 

inerte, iremos dar prosseguimento. 
Mensagem 07/07/2021 09:14:11 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2: Sr. Pregoeiro, cadastramos conforme edital. 
Mensagem 07/07/2021 09:14:37 PREGOEIRO: OK. 
Mensagem 07/07/2021 09:15:11 PREGOEIRO: Senhores licitantes, dando prosseguimento, sem mais delongas, esta Comissão de Licitação, 

verificou a conformidade das propostas de preços cadastradas nesta plataforma, de acordo com os 

requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo as mesmas declaradas CLASSIFICADAS. 
Mensagem 07/07/2021 09:15:28 PREGOEIRO: Iremos iniciar fase de lances. 
Mensagem 07/07/2021 09:15:31 PREGOEIRO: OK? 
Mensagem 07/07/2021 09:16:57 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2: ok 
Mensagem 07/07/2021 09:18:23 PREGOEIRO: Senhores, iremos iniciar a fase de lances. 
Alteração de Etapa 07/07/2021 09:18:27 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada. 
Mensagem 07/07/2021 09:18:40 PREGOEIRO: Fase de lances iniciada. 
Mensagem 07/07/2021 09:23:10 PREGOEIRO: Senhores, informo que os valores estão bem acima do nosso estimado. 
Mensagem 07/07/2021 09:28:32 PREGOEIRO: Senhores licitantes estão online. 
Alteração de Situação 07/07/2021 09:33:28 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema 
Alteração de Etapa 07/07/2021 09:34:59 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta 
Mensagem 07/07/2021 09:36:17 PREGOEIRO: Senhor licitante 1, esta online? 
Mensagem 07/07/2021 09:37:07 PREGOEIRO: Foi encerrada a fase de lances, e certificamos que a empresa Titânia Comércio e Serviços de 

Tecnologia de Informação Ltda / Licitante 1, sagrou-se vencedora provisória da fase de lances nesta 

plataforma eletrônica. 
Mensagem 07/07/2021 09:37:33 PREGOEIRO: Senhor LICITANTE, constatamos que o valor final ofertado esta acima do nosso estimado. 
Mensagem 07/07/2021 09:38:08 PREGOEIRO: Em sede de negociação, questionamos sobre a possibilidade de ofertar proposta de preços 

mais vantajosa. 
Mensagem 07/07/2021 09:40:24 PREGOEIRO: Aguardando manifestação do LICITANTE 1 
Envio de Oferta 07/07/2021 09:52:29 SISTEMA: Envio de lance do Titânia Comércio e Serviços de Tecnologia de Informação Ltda / Licitante 1 

no valor de 6.000,00. 
Mensagem 07/07/2021 09:55:48 PREGOEIRO: Ok senhor LICITANTE 1, certificamos que ofertou um lance.  
Mensagem 07/07/2021 09:56:06 PREGOEIRO: Questionamos se essa é a sua melhor proposta a ser apresentada? 
Mensagem 07/07/2021 10:08:57 PREGOEIRO: Considerando que o LICITANTE 1 se manteve em silencio, entendemos que o valor ofertar é 

a melhor proposta ofertada. 
Mensagem 07/07/2021 10:10:23 PREGOEIRO: Sendo assim, continuando o feito, nos termos do subitem 7.32 do edital, solicitamos que 

envie a proposta final realinhada juntamente com a composição de custos, para o e-mail da 

cpl@senarmt.org.br, para análise quanto a aceitação ou não. 
Suspensão do Lote 07/07/2021 10:33:19 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 07/07/2021 11:30:31 PREGOEIRO: Agendado lote PE 038/2021/SENAR/MT/1 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão, tendo 

em vista desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 11:31 do dia 07/07/2021 



Alteração de Etapa 07/07/2021 11:31:38 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 038/2021/SENAR/MT/1 foi reiniciado! 
Mensagem 07/07/2021 11:57:55 PREGOEIRO: Senhores licitantes, nos termos do subitem 7.34, e considerando o adiantar do horário, esta 

Comissão de Licitação decide-se por suspender os trabalhos desta sessão pública, tendo em vista a 

necessidade de realizar a analise da proposta final realinhada juntamente com a composição de custos 

da licitante Titânia Comércio e Serviços de Tecnologia de Informação Ltda / Licitante 1, vendedora 

provisória da fase de lances deste procedimento licitatório. Informamos, que estaremos dando 

continuidade nos trabalhos (retorno desta sessão pública), na data de 08/07/2021, às 15h00min (horário 

de Brasília). 
Mensagem 07/07/2021 11:58:03 PREGOEIRO: Agrademos a participação de todos. 
Suspensão do Lote 07/07/2021 11:59:30 PREGOEIRO: Lote PE 038/2021/SENAR/MT/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34 do ato convocatório, suspende-se esta sessão pública.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 

08/07/2021 
Alteração de Etapa 08/07/2021 15:00:24 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 038/2021/SENAR/MT/1 foi reiniciado! 
Mensagem 08/07/2021 15:00:52 PREGOEIRO: Boa tarde Senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos deste procedimento 

licitatório. 
Mensagem 08/07/2021 15:02:07 PREGOEIRO: Senhor LICITANTE 1, certificamos da proposta final realinhada que o valor final ofertado 

esta acima do nosso estimado. Sendo assim, questiono novamente se a mesma tem interesse em ofertar 

melhor proposta para esta instituição? 
Mensagem 08/07/2021 15:02:35 PREGOEIRO: Concedemos o prazo de 5 minutos para manifestação, caso não houver, consideramos que 

não melhor ofertar. 
Mensagem 08/07/2021 15:08:36 PREGOEIRO: Senhores, dando continuidade, considerando que o LICITANTE 1 permaneceu inerte, 

entendemos que sua resposta é negativa. 
Mensagem 08/07/2021 15:09:09 PREGOEIRO: Sendo assim, senhores licitantes, considerando que analisando a proposta de preços final 

realinhada juntamente com a composição de custos enviada nos termos do subitem 7.32.2. do ato 

convocatório, constatamos que o valor ofertado esta acima do estimado pelo SENAR/MT;Considerando 

que comparamos o preço final ofertado pela licitante TITÂNIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 

DE INFORMAÇÃO LTDA / LICITANTE 1, com as cotações que subsidiaram a composição do preço 

estimado pelo SENAR/MT, e vislumbramos que o preço não reflete a realidade 

mercadológica;Considerando os princípios licitatórios insculpidos no Art. 2º do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SENAR/MT, sendo um deles da seleção da proposta mais vantajosa para a 

instituição;Diante do analisado, tendo em vista os princípios licitatórios que regem a licitação, esta 

Comissão de Licitação, DECIDE-SE pela não aceitação dos valores ofertados pela empresa TITÂNIA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA / LICITANTE 1, visto não representar a 

vantajosidade para SENAR/MT, e não obedecer a regra estatuída no subitem 7.32.2. do instrumento 

convocatório. 
Desclassificação do Licitante 08/07/2021 15:11:03 PREGOEIRO: Desclassificação do Titânia Comércio e Serviços de Tecnologia de Informação Ltda / 

Licitante 1: Declaramos esta proposta de preços desclassificação, uma vez a não aceitação dos valores 

ofertados, por estarem muito acima do estimado, tendo em vista não ser uma proposta vantajosa para o 

SENAR/MT, e da mesma não atender ao estatuído no subitem 7.32.2 do edital. 
Mensagem 08/07/2021 15:13:10 PREGOEIRO: Dando continuidade no feito, cos termos do subitem 7.36 c/c 7.40 do edital, convocamos a 

licitante subsequente na ordem de classificação, a LICITANTE VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / 

LICITANTE 2, para que manifeste sobre a possibilidade de ofertar proposta de preços mais vantajosa para 

esta instituição, haja vista que o valor final ofertado está muito acima do nosso estimado. 
Mensagem 08/07/2021 15:14:00 PREGOEIRO: Para tanto, informo o nosso valor de referência, para verificar se há possibilidade de chegar 

no nosso estimado. Valor de Referência R$ 3.917,30 
Mensagem 08/07/2021 15:14:18 PREGOEIRO: Aguardo manifestação senhor LICITANTE 2 
Mensagem 08/07/2021 15:16:27 PREGOEIRO: Senhor licitante 2 esta online? 
Mensagem 08/07/2021 15:28:13 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2: Boa tarde, sr. Pregoeiro 
Mensagem 08/07/2021 15:34:23 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2: Sr. Pregoeiro gostaríamos se solicitar um prazo de 24 

Horas para que pudéssemos nos reunir e verificar a possibilidade de reduzirmos o valor, considerando 

que devido a pandemia nossos colaboradores estão em home office, seria possível nos conceder esse 

prazo?  
Mensagem 08/07/2021 15:36:39 PREGOEIRO: Senhor licitante, considerando a sua manifestação, concedemos o prazo solicitado.  
Mensagem 08/07/2021 15:37:22 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2: Obrigada. 
Mensagem 08/07/2021 15:38:45 PREGOEIRO: Considerando o pedido do LICITANTE 2, informamos que iremos suspender o procedimento 

licitatório em epígrafe. Comunicamos que iremos reabrir esta sessão pública para prosseguimento do 

feito na data de 09/07/2021 às 10h00min (horário de Brasília). 
Mensagem 08/07/2021 15:39:34 PREGOEIRO: Senhores, agradecemos a participação. Aguardamos sua manifestação senhor licitante 2. 
Suspensão do Lote 08/07/2021 15:45:17 PREGOEIRO: Lote PE 038/2021/SENAR/MT/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspende-se esta 

sessão pública, considerando o pedido de prazo do LICITANTE 2 para verificar a possibilidade de ofertar 

proposta de preços mais vantajosa para o SENAR/MT, tendo em vista que o valor ofertar está acima do 

estimado pela instituição.. Retorno da sessão as 10:00 do dia 09/07/2021 
Alteração de Etapa 09/07/2021 10:04:13 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 038/2021/SENAR/MT/1 foi reiniciado! 
Mensagem 09/07/2021 10:04:20 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes 
Mensagem 09/07/2021 10:04:59 PREGOEIRO: Peço desculpas pelo atraso. 
Mensagem 09/07/2021 10:05:50 PREGOEIRO: Senhor LICITANTE 2, aguardamos sua manifestação quanto a possibilidade de ofertar 

proposta de preços mais vantajosa. 



Mensagem 09/07/2021 10:08:03 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 2: Sr. pregoeiro, bom dia, primeiramente gostaria 

agradecer pelo tempo disponibilizado para analisarmos uma nova condição financeira, mas infelizmente, 

por conta dos critérios do serviço o qual inclui inclusive dois blocos ips (15 ip cada) torna o serviço ainda 

mais caro. Portanto, não conseguiremos cobrir o valor da primeira licitante. Agradecemos mais uma vez. 
Mensagem 09/07/2021 10:09:37 PREGOEIRO: Ok Sr. licitante. Obrigado pelo retorno. 
Suspensão do Lote 09/07/2021 10:22:01 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/07/2021 10:53:16 PREGOEIRO: Agendado lote PE 038/2021/SENAR/MT/1 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, tendo em vista a desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:54 do dia 

09/07/2021 
Alteração de Etapa 09/07/2021 11:05:41 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 038/2021/SENAR/MT/1 foi reiniciado! 
Mensagem 09/07/2021 11:14:15 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando que em sede de negociação de valores mais vantajosos 

para a instituição com a LICITANTE 2, a mesma manifestou que não seria possível ofertar preço melhor, 

considerando que o preço ofertado pela mesma está muito acima da nossa referência de preços para 

esta contratação, não refletindo assim os valores de mercado, conforme cotações constantes do autos, 

considerando que o subitem 7.32.2. do edital em exame estabeleceu que "Todos os itens, quando da 

confecção da proposta final realinhada, deverá(ão) ser menor(es) ou igual(is) que o(s) valor(es) estimado 

de referência juntada aos autos, sob pena de não aceitação desta", Considerando os princípios 

licitatórios insculpidos no Art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR/MT, sendo um 

deles da seleção da proposta mais vantajosa para a instituição;Diante do analisado, tendo em vista os 

princípios licitatórios que regem a licitação, esta Comissão de Licitação, DECIDE-SE pela não aceitação 

dos valores ofertados pela empresa VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / LICITANTE 2, visto não 

representar a vantajosidade para SENAR/MT, não obedecer a regra estatuída no subitem 7.32.2. do 

instrumento convocatório, bem como ainda indo de encontro com os princípios licitatórios básicos 

preconizados no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR/MT. 
Mensagem 09/07/2021 11:15:28 PREGOEIRO: Considerando a não aceitação dos valores ofertados pela licitante participante, visto que 

restaram acima do estimado pelo SENAR/MT e não condizentes com os preços praticados no mercado; 

considerando que a referida proposta não é vantajosa para a instituição; Considerando a participação de 

apenas duas licitantes interessadas, não havendo mais licitantes subsequentes na ordem de 

classificação; Considerando os princípios licitatórios insculpidos no Art. 2º do Regulamento de Licitações 

e Contratos do SENAR/MT, sendo um deles da seleção da proposta mais vantajosa para a instituição, 

esta Comissão de Licitação, DECIDE-SE, por declarar o procedimento em tela, FRACASSADO. 
Alteração de Etapa 09/07/2021 11:15:52 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando a não aceitação dos valores ofertados pela licitante participante, visto que 

restaram acima do estimado pelo SENAR/MT e não condizentes com os preços praticados no mercado; 

considerando que a referida proposta não é vantajosa para a instituição; Considerando a participação de 

apenas duas licitantes interessadas, não havendo mais licitantes subsequentes na ordem de 

classificação; Considerando os princípios licitatórios insculpidos no Art. 2º do Regulamento de Licitações 

e Contratos do SENAR/MT, sendo um deles da seleção da proposta mais vantajosa para a instituição, 

esta Comissão de Licitação, DECIDE-SE, por declarar o procedimento em tela, FRACASSADO. 
 

 

 

 

 


