
 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
 

Pregão Eletrônico nº PE 056/2021/SENAR/MT 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, para atender ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT 
 

Aos 27 dias do mês de julho do ano de 2021, às 10:00hs, o(a) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, CNPJ - 04.264.173/0001-78, 

realizou o Pregão Eletrônico em epígrafe conduzido pelo Pregoeiro(a), Sr(a). Luciano Alves,  auxiliado(a) pela Equipe de Apoio 

formada pelos Sr(a)s. Fernanda Amaral Brito Reis e Marcia Izidoro Pistori Vital, com o objetivo de adquirir Registro de Preços para 

futura e eventual aquisição de MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso 

SENARMT,conforme especificações e quantidades definidas no ato convocatório. 
 
Empresas Participantes: 
 

ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 22.158.245/0001-84, ME/EPP:  Não 
PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 25.306.981/0001-20, ME/EPP:  Sim 

Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me, CPF/CNPJ: 35.656.327/0001-09, ME/EPP:  Não 
Flexform Indústria e Comercio de Moveis LTDA, CPF/CNPJ: 49.058.654/0001-65, ME/EPP:  Não 
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 12.358.170/0001-21, ME/EPP:  Não 
 
Lotes: 

 
Lote 1 - Mesa Retangular - 1600 mm x 730 mm x 700 mm (LxAxP).    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
COF/CNPJ:22.158.245/0001-84 
Data Registro Oferta:27/07/2021 
Hora Registro Oferta:09:49:32 
Valor da Oferta:2.500,00 
Marca do Produto:ARKE MOVEIS 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos - não apresentou caracteristicas técnicas 
                                                                                                                                                                           
Empresa:PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
COF/CNPJ:25.306.981/0001-20 
Data Registro Oferta:20/07/2021 
Hora Registro Oferta:17:24:42 
Valor da Oferta:1.100,00 
Marca do Produto:própria 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 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; 
                                                                                                                                                                           
Empresa:Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me 
COF/CNPJ:35.656.327/0001-09 
Data Registro Oferta:26/07/2021 
Hora Registro Oferta:20:09:44 
Valor da Oferta:900,00 
Marca do Produto:marzo vitorino 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ÍTEM - 6.13. Caso o objeto exija catálogo/ficha técnica, a licitante 

deverá preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo 

apropriado do sistema eletrônico, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio; 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 



Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 2 - Mesa Redonda de Reunião - 1200 mm x 730 mm (DxA)    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
COF/CNPJ:22.158.245/0001-84 
Data Registro Oferta:27/07/2021 
Hora Registro Oferta:09:50:03 
Valor da Oferta:2.200,00 
Marca do Produto:ARKE MOVEIS 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Apresentou apenas um desenho, sem 

especificações 
                                                                                                                                                                           
Empresa:PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
COF/CNPJ:25.306.981/0001-20 
Data Registro Oferta:20/07/2021 
Hora Registro Oferta:17:30:57 
Valor da Oferta:1.100,00 
Marca do Produto:própria 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 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; e NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos.Onde apresentou somente uma foto. 
                                                                                                                                                                           
Empresa:Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me 
COF/CNPJ:35.656.327/0001-09 
Data Registro Oferta:26/07/2021 
Hora Registro Oferta:20:11:22 
Valor da Oferta:700,00 
Marca do Produto:marzo vitorino 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 6.13. Caso o objeto exija catálogo/ficha técnica, a licitante 

deverá preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo 

apropriado do sistema eletrônico, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio; 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 3 - Armário Alto com Duas Portas - 800mm x 1600mm x 470mm (LxAxP)    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
COF/CNPJ:22.158.245/0001-84 



Data Registro Oferta:27/07/2021 
Hora Registro Oferta:09:50:29 
Valor da Oferta:2.900,00 
Marca do Produto:ARKE MOVEIS 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Sendo que apresentou apenas um desenho, sem 

especificações do objeto. 
                                                                                                                                                                           
Empresa:PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
COF/CNPJ:25.306.981/0001-20 
Data Registro Oferta:20/07/2021 
Hora Registro Oferta:17:31:53 
Valor da Oferta:1.650,00 
Marca do Produto:própria 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 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; e NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos.Apresentou apenas foto sem especificação 

técnica  
                                                                                                                                                                           
Empresa:Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me 
COF/CNPJ:35.656.327/0001-09 
Data Registro Oferta:26/07/2021 
Hora Registro Oferta:20:13:02 
Valor da Oferta:1.500,00 
Marca do Produto:marzo vitorino 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 6.13. Caso o objeto exija catálogo/ficha técnica, a licitante 

deverá preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo 

apropriado do sistema eletrônico, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio; 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 4 - Armário Baixo com Duas Portas - 800mm x 730mm x 470mm (LxAxP).    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
COF/CNPJ:22.158.245/0001-84 
Data Registro Oferta:27/07/2021 
Hora Registro Oferta:09:50:59 
Valor da Oferta:1.500,00 
Marca do Produto:ARKE MOVEIS 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Enviando apenas um desenho sem 

especificação técnica. 
                                                                                                                                                                           
Empresa:PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
COF/CNPJ:25.306.981/0001-20 
Data Registro Oferta:20/07/2021 
Hora Registro Oferta:17:32:35 
Valor da Oferta:980,00 



Marca do Produto:própria 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 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; e NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos.Apresentou apenas foto sem especificação 

técnica 
                                                                                                                                                                           
Empresa:Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me 
COF/CNPJ:35.656.327/0001-09 
Data Registro Oferta:26/07/2021 
Hora Registro Oferta:20:14:36 
Valor da Oferta:1.050,00 
Marca do Produto:marzo vitorino 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 6.13. Caso o objeto exija catálogo/ficha técnica, a licitante 

deverá preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo 

apropriado do sistema eletrônico, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio; 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 5 - Armário Alto com Seis Portas - 2600 mm x 2300 mm X 580mm (LxAxP)    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
COF/CNPJ:22.158.245/0001-84 
Data Registro Oferta:27/07/2021 
Hora Registro Oferta:09:51:30 
Valor da Oferta:10.500,00 
Marca do Produto:ARKE MOVEIS 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Apresentou apenas um desenho, sem as 

características técnicas 
                                                                                                                                                                           
Empresa:PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
COF/CNPJ:25.306.981/0001-20 
Data Registro Oferta:20/07/2021 
Hora Registro Oferta:17:33:13 
Valor da Oferta:6.800,00 
Marca do Produto:própria 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Apresentou uma foto, e deixou de apresentar as 

especificações das caracteristicas técnicas 
                                                                                                                                                                           
Empresa:Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me 
COF/CNPJ:35.656.327/0001-09 
Data Registro Oferta:26/07/2021 
Hora Registro Oferta:20:16:19 
Valor da Oferta:7.000,00 
Marca do Produto:propria 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 6.13. Caso o objeto exija catálogo/ficha técnica, a licitante 

deverá preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo 



apropriado do sistema eletrônico, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio; 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 6 - Gaveteiro Volante - 430mm x 590mm x 500 mm (LxAxP)    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
COF/CNPJ:22.158.245/0001-84 
Data Registro Oferta:27/07/2021 
Hora Registro Oferta:09:51:54 
Valor da Oferta:1.700,00 
Marca do Produto:ARKE MOVEIS 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Anexou um desenho de um gaveteiro, sem as 

características técnicas. 
                                                                                                                                                                           
Empresa:PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
COF/CNPJ:25.306.981/0001-20 
Data Registro Oferta:20/07/2021 
Hora Registro Oferta:17:34:00 
Valor da Oferta:880,00 
Marca do Produto:própria 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 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; e NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos.Apresentando apenas uma foto. 
                                                                                                                                                                           
Empresa:Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me 
COF/CNPJ:35.656.327/0001-09 
Data Registro Oferta:26/07/2021 
Hora Registro Oferta:20:18:03 
Valor da Oferta:900,00 
Marca do Produto:marzo vitorino 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 6.13. Caso o objeto exija catálogo/ficha técnica, a licitante 

deverá preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo 

apropriado do sistema eletrônico, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio; 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 7 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL - Cor preta    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  



 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
COF/CNPJ:22.158.245/0001-84 
Data Registro Oferta:27/07/2021 
Hora Registro Oferta:09:52:27 
Valor da Oferta:990,00 
Marca do Produto:PLAXMETAL 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Apresentou apenas uma foto, sem 

características técnicas. 
                                                                                                                                                                           
Empresa:Flexform Indústria e Comercio de Moveis LTDA 
COF/CNPJ:49.058.654/0001-65 
Data Registro Oferta:27/07/2021 
Hora Registro Oferta:08:25:06 
Valor da Oferta:1.423,32 
Marca do Produto:Flexform 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos. e deixou de apresentar foto da cadeira giratória 
                                                                                                                                                                           
Empresa:Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me 
COF/CNPJ:35.656.327/0001-09 
Data Registro Oferta:26/07/2021 
Hora Registro Oferta:20:19:41 
Valor da Oferta:880,00 
Marca do Produto:martiflex 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 6.13. Caso o objeto exija catálogo/ficha técnica, a licitante 

deverá preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo 

apropriado do sistema eletrônico, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio; 
                                                                                                                                                                           
Empresa:WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 
COF/CNPJ:12.358.170/0001-21 
Data Registro Oferta:26/07/2021 
Hora Registro Oferta:15:55:46 
Valor da Oferta:1.490,00 
Marca do Produto:FK GRUPO-JOB ALTA 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Apresentou apenas um catálogo de fotos, sem 

caracteristicas técnicas. 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 8 - CADEIRA ERGONÔMICA    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
COF/CNPJ:22.158.245/0001-84 
Data Registro Oferta:27/07/2021 
Hora Registro Oferta:09:53:00 
Valor da Oferta:1.400,00 



Marca do Produto:PLAXMETAL 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Deixou de apresentar as características técnicas 

do produto. 
                                                                                                                                                                           
Empresa:Flexform Indústria e Comercio de Moveis LTDA 
COF/CNPJ:49.058.654/0001-65 
Data Registro Oferta:27/07/2021 
Hora Registro Oferta:08:50:31 
Valor da Oferta:1.310,13 
Marca do Produto:Flexform 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Deixou de apresentar foto do produto ofertado. 
                                                                                                                                                                           
Empresa:Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me 
COF/CNPJ:35.656.327/0001-09 
Data Registro Oferta:26/07/2021 
Hora Registro Oferta:20:20:51 
Valor da Oferta:1.200,00 
Marca do Produto:plaxmetal 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 6.13. Caso o objeto exija catálogo/ficha técnica, a licitante 

deverá preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo 

apropriado do sistema eletrônico, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio; 
                                                                                                                                                                           
Empresa:WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 
COF/CNPJ:12.358.170/0001-21 
Data Registro Oferta:26/07/2021 
Hora Registro Oferta:15:59:56 
Valor da Oferta:2.430,00 
Marca do Produto:FK GRUPO AGILE ALTA 
Motivo da Desclassificação:NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder 

de apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Deixou de apresentar as características técnicas. 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Superadas as etapas de Intenção e Registro de Recurso por parte dos licitantes, o Pregoeiro resolve: 
 
Resultado Consolidado após encerramento da sessão 

 
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do pregão eletrônico às : hs, do dia  de  de , sendo a respectiva Ata 

lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 

Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico: 
 
___________________________________________ 
Pregoeiro Luciano Alves 
  
 

___________________________________________ 
Equipe de Apoio Fernanda Amaral Brito Reis e Marcia Izidoro Pistori Vital  
 

 

 



Histórico da Sessão 

 

Edital PE 056/2021/SENAR/MT 
 

Lote 1, Mesa Retangular - 1600 mm x 730 mm x 700 mm (LxAxP)., Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 19/07/2021 17:30:09 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Envio de Oferta 20/07/2021 17:24:42 SISTEMA: Envio da proposta do PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / Licitante 

1 no valor de 1.100,00. 
Envio de Oferta 26/07/2021 20:09:44 SISTEMA: Envio da proposta do Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me / Licitante 2 no valor 

de 900,00. 
Envio de Oferta 27/07/2021 09:49:32 SISTEMA: Envio da proposta do ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA / Licitante 3 no valor de 

2.500,00. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 09:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 27/07/2021 10:00:31 PREGOEIRO: Bom dia Senhores Licitantes, vamos dar início aos trabalhos. 
Mensagem 27/07/2021 10:03:27 PREGOEIRO: Iniciaremos, neste momento, os trabalhos relativos ao Pregão 056/2021.Antes do início da 

fase de abertura das propostas, gostaria de dar alguns avisos iniciais. 
Mensagem 27/07/2021 10:05:58 PREGOEIRO: Solicito a todos os interessados que acompanhem todas as fases do presente 

certame.Prestem atenção para a situação dos preços inexequíveis. Muitos fornecedores abaixam muito 

seus preços para vencerem a licitação e pouco tempo depois pedem reequilíbrio econômico-financeiro ou 
até mesmo deixam de entregar o material pelo pretexto de que seus preços estão muito baixos.Os valores 

dos lances são de inteira responsabilidade do licitante. Por tanto, as situações descritas anteriormente serão 
punidas de acordo com as cláusulas previstas neste Edital.Além disto, não será aceito cancelamento de 

lances ofertados, na fase de aceitação e habilitação, sem um justo motivo.Lembro a todos os licitantes que: 

deixar de entregar documentação de habilitação é passível de sanção, nos termos deste Edital e da 
Legislação Vigente.Lances com mais de duas casas decimais serão ajustados pelo pregoeiro na fase de 

aceitação.Lembro a todos, também, do prazo de entrega dos materiais. Se o fornecedor não tiver 

condições de realizar a entrega conforme o item 4 do termo de referência, deve rever sua participação.Este 
tipo de situação vem prejudicando, e muito, os trabalhos realizados pelas equipes dos pregões 

passados.Por fim, desejo um bom pregão a todos.Vamos à abertura das propostas. 
Mensagem 27/07/2021 10:06:15 PREGOEIRO: Solicito a todos os interessados que acompanhem todas as fases do presente 

certame.Prestem atenção para a situação dos preços inexequíveis. Muitos fornecedores abaixam muito 
seus preços para vencerem a licitação e pouco tempo depois pedem reequilíbrio econômico-financeiro ou 

até mesmo deixam de entregar o material pelo pretexto de que seus preços estão muito baixos.Os valores 

dos lances são de inteira responsabilidade do licitante. Por tanto, as situações descritas anteriormente serão 
punidas de acordo com as cláusulas previstas neste Edital.Além disto, não será aceito cancelamento de 

lances ofertados, na fase de aceitação e habilitação, sem um justo motivo.Lembro a todos os licitantes que: 

deixar de entregar documentação de habilitação é passível de sanção, nos termos deste Edital e da 

Legislação Vigente.Lances com mais de duas casas decimais serão ajustados pelo pregoeiro na fase de 

aceitação.Lembro a todos, também, do prazo de entrega dos materiais. Se o fornecedor não tiver 

condições de realizar a entrega conforme o item 4 do termo de referência, deve rever sua participação.Este 
tipo de situação vem prejudicando, e muito, os trabalhos realizados pelas equipes dos pregões 

passados.Por fim, desejo um bom pregão a todos.Vamos à abertura das propostas. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 10:08:02 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

056/2021/SENAR/MT/1. 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 11:46:49 PREGOEIRO: Desclassificação do PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 

Licitante 1: NÃO ATENDEU O ITEM - 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; 

Desclassificação do Licitante 27/07/2021 11:49:23 PREGOEIRO: Desclassificação do Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me / Licitante 2: NÃO 

ATENDEU O ÍTEM - 6.13. Caso o objeto exija catálogo/ficha técnica, a licitante deverá preencher as 

informações no campo FICHA TÉCNICA ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo 
apropriado do sistema eletrônico, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio; 

Desclassificação do Licitante 27/07/2021 11:54:04 PREGOEIRO: Desclassificação do ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA / Licitante 3: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação 

contendo as características técnicas e fotos dos produtos - não apresentou caracteristicas técnicas 
Suspensão do Lote 27/07/2021 12:33:23 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 27/07/2021 13:29:20 PREGOEIRO: Agendado lote PE 056/2021/SENAR/MT/1 suspenso. Pelo motivo retomada sessão. 

Agendado retorno da sessão as 13:34 do dia 27/07/2021 
Alteração de Etapa 27/07/2021 13:34:38 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 056/2021/SENAR/MT/1 foi reiniciado! 
Mensagem 27/07/2021 14:09:06 PREGOEIRO: Senhores Licitantes, após análise dos documentos enviados pelos Senhores, todas as 

empresas, em todos os lotes foram DESCLASSIFICADAS, os motivos estão descritos no chat, sendo 

assim, esta CPL não vislumbra outra alternativa, a não ser Fracassar este Certame. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:24 PREGOEIRO: vou iniciar fase de manifestação de recurso. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:47 PREGOEIRO: vou iniciar fase de manifestação de recurso. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 14:09:56 PREGOEIRO: Todas as propostas foram canceladas/desclassificadas. Iniciada a etapa de Manifestação de 

Recursos 
Mensagem 27/07/2021 16:00:47 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. E todos os 

licitantes estão desclassificados, Sr. Pregoeiro na etapa de Adjudicação, pode declarar o lote fracassado. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 16:00:47 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote. Visto que todos os licitantes estão 

desclassificados o lote será declarado como fracassado pelo pregoeiro. 



Alteração de Etapa 27/07/2021 16:01:14 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando que todas as empresas participantes deste certame foram desclassificadas nos 
referidos itens, considerando que não há mais licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação 

para convocação, considerando que os princípios básicos licitatórios preconizados no Art. 2º do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, diante deste cenário, esta Comissão de Licitação 

resolve declarar o presente procedimento licitatório FRACASSADO. 
 

Lote 2, Mesa Redonda de Reunião - 1200 mm x 730 mm (DxA), Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 19/07/2021 17:30:09 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Envio de Oferta 20/07/2021 17:30:57 SISTEMA: Envio da proposta do PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / Licitante 

1 no valor de 1.100,00. 
Envio de Oferta 26/07/2021 20:11:22 SISTEMA: Envio da proposta do Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me / Licitante 2 no valor 

de 700,00. 
Envio de Oferta 27/07/2021 09:50:03 SISTEMA: Envio da proposta do ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA / Licitante 3 no valor de 

2.200,00. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 09:55:00 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 27/07/2021 10:00:31 PREGOEIRO: Bom dia Senhores Licitantes, vamos dar início aos trabalhos. 
Mensagem 27/07/2021 10:03:27 PREGOEIRO: Iniciaremos, neste momento, os trabalhos relativos ao Pregão 056/2021.Antes do início da 

fase de abertura das propostas, gostaria de dar alguns avisos iniciais. 
Mensagem 27/07/2021 10:06:15 PREGOEIRO: Solicito a todos os interessados que acompanhem todas as fases do presente 

certame.Prestem atenção para a situação dos preços inexequíveis. Muitos fornecedores abaixam muito 
seus preços para vencerem a licitação e pouco tempo depois pedem reequilíbrio econômico-financeiro ou 

até mesmo deixam de entregar o material pelo pretexto de que seus preços estão muito baixos.Os valores 

dos lances são de inteira responsabilidade do licitante. Por tanto, as situações descritas anteriormente serão 
punidas de acordo com as cláusulas previstas neste Edital.Além disto, não será aceito cancelamento de 

lances ofertados, na fase de aceitação e habilitação, sem um justo motivo.Lembro a todos os licitantes que: 

deixar de entregar documentação de habilitação é passível de sanção, nos termos deste Edital e da 
Legislação Vigente.Lances com mais de duas casas decimais serão ajustados pelo pregoeiro na fase de 

aceitação.Lembro a todos, também, do prazo de entrega dos materiais. Se o fornecedor não tiver 

condições de realizar a entrega conforme o item 4 do termo de referência, deve rever sua participação.Este 
tipo de situação vem prejudicando, e muito, os trabalhos realizados pelas equipes dos pregões 

passados.Por fim, desejo um bom pregão a todos.Vamos à abertura das propostas. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 10:08:02 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

056/2021/SENAR/MT/2. 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 11:56:25 PREGOEIRO: Desclassificação do PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 

Licitante 1: NÃO ATENDEU O ITEM - 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; e NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será 
exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação contendo as características técnicas e 

fotos dos produtos.Onde apresentou somente uma foto. 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 11:57:39 PREGOEIRO: Desclassificação do Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me / Licitante 2: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 6.13. Caso o objeto exija catálogo/ficha técnica, a licitante deverá preencher as 

informações no campo FICHA TÉCNICA ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo 

apropriado do sistema eletrônico, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio; 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 11:58:42 PREGOEIRO: Desclassificação do ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA / Licitante 3: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação 

contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Apresentou apenas um desenho, sem 
especificações 

Suspensão do Lote 27/07/2021 12:33:23 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 27/07/2021 13:29:20 PREGOEIRO: Agendado lote PE 056/2021/SENAR/MT/2 suspenso. Pelo motivo retomada sessão. 

Agendado retorno da sessão as 13:34 do dia 27/07/2021 
Alteração de Etapa 27/07/2021 13:34:38 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 056/2021/SENAR/MT/2 foi reiniciado! 
Mensagem 27/07/2021 14:09:06 PREGOEIRO: Senhores Licitantes, após análise dos documentos enviados pelos Senhores, todas as 

empresas, em todos os lotes foram DESCLASSIFICADAS, os motivos estão descritos no chat, sendo 

assim, esta CPL não vislumbra outra alternativa, a não ser Fracassar este Certame. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:24 PREGOEIRO: vou iniciar fase de manifestação de recurso. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:47 PREGOEIRO: vou iniciar fase de manifestação de recurso. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 14:32:33 PREGOEIRO: Todas as propostas foram canceladas/desclassificadas. Iniciada a etapa de Manifestação de 

Recursos 
Mensagem 27/07/2021 16:06:50 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. E todos os 

licitantes estão desclassificados, Sr. Pregoeiro na etapa de Adjudicação, pode declarar o lote fracassado. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 16:06:50 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote. Visto que todos os licitantes estão 

desclassificados o lote será declarado como fracassado pelo pregoeiro. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 16:07:27 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando que todas as empresas participantes deste certame foram desclassificadas nos 

referidos itens, considerando que não há mais licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação 

para convocação, considerando que os princípios básicos licitatórios preconizados no Art. 2º do 
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, diante deste cenário, esta Comissão de Licitação 

resolve declarar o presente procedimento licitatório FRACASSADO. 
 



Lote 3, Armário Alto com Duas Portas - 800mm x 1600mm x 470mm (LxAxP), Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 19/07/2021 17:30:09 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Envio de Oferta 20/07/2021 17:31:36 SISTEMA: Envio da proposta do PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / Licitante 

1 no valor de 1.650,00. 
Envio de Oferta 20/07/2021 17:31:53 SISTEMA: Alteração da proposta do PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 

Licitante 1 para o valor 1.650,00. 
Envio de Oferta 26/07/2021 20:13:02 SISTEMA: Envio da proposta do Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me / Licitante 2 no valor 

de 1.500,00. 
Envio de Oferta 27/07/2021 09:50:29 SISTEMA: Envio da proposta do ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA / Licitante 3 no valor de 

2.900,00. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 09:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 27/07/2021 10:00:31 PREGOEIRO: Bom dia Senhores Licitantes, vamos dar início aos trabalhos. 
Mensagem 27/07/2021 10:03:27 PREGOEIRO: Iniciaremos, neste momento, os trabalhos relativos ao Pregão 056/2021.Antes do início da 

fase de abertura das propostas, gostaria de dar alguns avisos iniciais. 
Mensagem 27/07/2021 10:06:15 PREGOEIRO: Solicito a todos os interessados que acompanhem todas as fases do presente 

certame.Prestem atenção para a situação dos preços inexequíveis. Muitos fornecedores abaixam muito 

seus preços para vencerem a licitação e pouco tempo depois pedem reequilíbrio econômico-financeiro ou 
até mesmo deixam de entregar o material pelo pretexto de que seus preços estão muito baixos.Os valores 

dos lances são de inteira responsabilidade do licitante. Por tanto, as situações descritas anteriormente serão 

punidas de acordo com as cláusulas previstas neste Edital.Além disto, não será aceito cancelamento de 
lances ofertados, na fase de aceitação e habilitação, sem um justo motivo.Lembro a todos os licitantes que: 

deixar de entregar documentação de habilitação é passível de sanção, nos termos deste Edital e da 

Legislação Vigente.Lances com mais de duas casas decimais serão ajustados pelo pregoeiro na fase de 
aceitação.Lembro a todos, também, do prazo de entrega dos materiais. Se o fornecedor não tiver 

condições de realizar a entrega conforme o item 4 do termo de referência, deve rever sua participação.Este 

tipo de situação vem prejudicando, e muito, os trabalhos realizados pelas equipes dos pregões 
passados.Por fim, desejo um bom pregão a todos.Vamos à abertura das propostas. 

Alteração de Etapa 27/07/2021 10:08:02 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

056/2021/SENAR/MT/3. 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 12:01:57 PREGOEIRO: Desclassificação do PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 

Licitante 1: NÃO ATENDEU O ITEM - 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; e NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será 

exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação contendo as características técnicas e 
fotos dos produtos.Apresentou apenas foto sem especificação técnica  

Desclassificação do Licitante 27/07/2021 12:03:30 PREGOEIRO: Desclassificação do Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me / Licitante 2: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 6.13. Caso o objeto exija catálogo/ficha técnica, a licitante deverá preencher as 
informações no campo FICHA TÉCNICA ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo 

apropriado do sistema eletrônico, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio; 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 12:05:19 PREGOEIRO: Desclassificação do ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA / Licitante 3: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação 
contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Sendo que apresentou apenas um desenho, sem 

especificações do objeto. 
Reclassificação do Licitante 27/07/2021 12:07:10 PREGOEIRO: Reclassificação do PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / Licitante 

1: NÃO ATENDEU O ITEM - 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; e NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será 

exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação contendo as características técnicas e 
fotos dos produtos. Sendo apresentado apenas uma foto sem especificações do objeto. 

Mensagem 27/07/2021 12:11:07 PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / Licitante 1: Sr. Pregoeiro, fomos 

reclassificados? 
Mensagem 27/07/2021 12:11:46 PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / Licitante 1: Sr. pregoeiro, fomos 

reclassificados? 
Suspensão do Lote 27/07/2021 12:33:23 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 27/07/2021 13:29:20 PREGOEIRO: Agendado lote PE 056/2021/SENAR/MT/3 suspenso. Pelo motivo retomada sessão. 

Agendado retorno da sessão as 13:34 do dia 27/07/2021 
Alteração de Etapa 27/07/2021 13:34:38 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 056/2021/SENAR/MT/3 foi reiniciado! 
Mensagem 27/07/2021 14:09:06 PREGOEIRO: Senhores Licitantes, após análise dos documentos enviados pelos Senhores, todas as 

empresas, em todos os lotes foram DESCLASSIFICADAS, os motivos estão descritos no chat, sendo 

assim, esta CPL não vislumbra outra alternativa, a não ser Fracassar este Certame. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:24 PREGOEIRO: vou iniciar fase de manifestação de recurso. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:47 PREGOEIRO: vou iniciar fase de manifestação de recurso. 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 14:35:55 PREGOEIRO: Desclassificação do PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 

Licitante 1: NÃO ATENDEU O ITEM - 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; e NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será 

exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação contendo as características técnicas e 



fotos dos produtos. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 14:36:02 PREGOEIRO: Todas as propostas foram canceladas/desclassificadas. Iniciada a etapa de Manifestação de 

Recursos 
Mensagem 27/07/2021 15:55:58 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. E todos os 

licitantes estão desclassificados, Sr. Pregoeiro na etapa de Adjudicação, pode declarar o lote fracassado. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 15:55:58 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote. Visto que todos os licitantes estão 

desclassificados o lote será declarado como fracassado pelo pregoeiro. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 16:00:28 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando que todas as empresas participantes deste certame foram desclassificadas nos 

referidos itens, considerando que não há mais licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação 
para convocação, considerando que os princípios básicos licitatórios preconizados no Art. 2º do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, diante deste cenário, esta Comissão de Licitação 

resolve declarar o presente procedimento licitatório FRACASSADO. 
 

Lote 4, Armário Baixo com Duas Portas - 800mm x 730mm x 470mm (LxAxP)., Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 19/07/2021 17:30:10 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Envio de Oferta 20/07/2021 17:32:35 SISTEMA: Envio da proposta do PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / Licitante 

1 no valor de 980,00. 
Envio de Oferta 26/07/2021 20:14:36 SISTEMA: Envio da proposta do Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me / Licitante 2 no valor 

de 1.050,00. 
Envio de Oferta 27/07/2021 09:50:59 SISTEMA: Envio da proposta do ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA / Licitante 3 no valor de 

1.500,00. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 09:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 27/07/2021 10:00:31 PREGOEIRO: Bom dia Senhores Licitantes, vamos dar início aos trabalhos. 
Mensagem 27/07/2021 10:03:27 PREGOEIRO: Iniciaremos, neste momento, os trabalhos relativos ao Pregão 056/2021.Antes do início da 

fase de abertura das propostas, gostaria de dar alguns avisos iniciais. 
Mensagem 27/07/2021 10:06:15 PREGOEIRO: Solicito a todos os interessados que acompanhem todas as fases do presente 

certame.Prestem atenção para a situação dos preços inexequíveis. Muitos fornecedores abaixam muito 

seus preços para vencerem a licitação e pouco tempo depois pedem reequilíbrio econômico-financeiro ou 
até mesmo deixam de entregar o material pelo pretexto de que seus preços estão muito baixos.Os valores 

dos lances são de inteira responsabilidade do licitante. Por tanto, as situações descritas anteriormente serão 

punidas de acordo com as cláusulas previstas neste Edital.Além disto, não será aceito cancelamento de 
lances ofertados, na fase de aceitação e habilitação, sem um justo motivo.Lembro a todos os licitantes que: 

deixar de entregar documentação de habilitação é passível de sanção, nos termos deste Edital e da 

Legislação Vigente.Lances com mais de duas casas decimais serão ajustados pelo pregoeiro na fase de 
aceitação.Lembro a todos, também, do prazo de entrega dos materiais. Se o fornecedor não tiver 

condições de realizar a entrega conforme o item 4 do termo de referência, deve rever sua participação.Este 

tipo de situação vem prejudicando, e muito, os trabalhos realizados pelas equipes dos pregões 
passados.Por fim, desejo um bom pregão a todos.Vamos à abertura das propostas. 

Alteração de Etapa 27/07/2021 10:08:02 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

056/2021/SENAR/MT/4. 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 12:10:03 PREGOEIRO: Desclassificação do PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 

Licitante 1: NÃO ATENDEU O ITEM - 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; e NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será 

exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação contendo as características técnicas e 
fotos dos produtos.Apresentou apenas foto sem especificação técnica 

Desclassificação do Licitante 27/07/2021 12:11:57 PREGOEIRO: Desclassificação do Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me / Licitante 2: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 6.13. Caso o objeto exija catálogo/ficha técnica, a licitante deverá preencher as 
informações no campo FICHA TÉCNICA ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo 

apropriado do sistema eletrônico, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio; 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 12:14:31 PREGOEIRO: Desclassificação do ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA / Licitante 3: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação 

contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Enviando apenas um desenho sem especificação 

técnica. 
Suspensão do Lote 27/07/2021 12:33:23 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 27/07/2021 13:29:20 PREGOEIRO: Agendado lote PE 056/2021/SENAR/MT/4 suspenso. Pelo motivo retomada sessão. 

Agendado retorno da sessão as 13:34 do dia 27/07/2021 
Alteração de Etapa 27/07/2021 13:34:38 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 056/2021/SENAR/MT/4 foi reiniciado! 
Mensagem 27/07/2021 14:09:06 PREGOEIRO: Senhores Licitantes, após análise dos documentos enviados pelos Senhores, todas as 

empresas, em todos os lotes foram DESCLASSIFICADAS, os motivos estão descritos no chat, sendo 

assim, esta CPL não vislumbra outra alternativa, a não ser Fracassar este Certame. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:24 PREGOEIRO: vou iniciar fase de manifestação de recurso. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:47 PREGOEIRO: vou iniciar fase de manifestação de recurso. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 14:32:53 PREGOEIRO: Todas as propostas foram canceladas/desclassificadas. Iniciada a etapa de Manifestação de 

Recursos 
Mensagem 27/07/2021 16:02:06 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. E todos os 

licitantes estão desclassificados, Sr. Pregoeiro na etapa de Adjudicação, pode declarar o lote fracassado. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 16:02:06 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote. Visto que todos os licitantes estão 

desclassificados o lote será declarado como fracassado pelo pregoeiro. 



Alteração de Etapa 27/07/2021 16:02:40 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando que todas as empresas participantes deste certame foram desclassificadas nos 
referidos itens, considerando que não há mais licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação 

para convocação, considerando que os princípios básicos licitatórios preconizados no Art. 2º do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, diante deste cenário, esta Comissão de Licitação 

resolve declarar o presente procedimento licitatório FRACASSADO. 
 

Lote 5, Armário Alto com Seis Portas - 2600 mm x 2300 mm X 580mm (LxAxP), Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 19/07/2021 17:30:10 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Envio de Oferta 20/07/2021 17:33:13 SISTEMA: Envio da proposta do PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / Licitante 

1 no valor de 6.800,00. 
Envio de Oferta 26/07/2021 20:16:19 SISTEMA: Envio da proposta do Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me / Licitante 2 no valor 

de 7.000,00. 
Envio de Oferta 27/07/2021 09:51:30 SISTEMA: Envio da proposta do ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA / Licitante 3 no valor de 

10.500,00. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 09:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 27/07/2021 10:00:31 PREGOEIRO: Bom dia Senhores Licitantes, vamos dar início aos trabalhos. 
Mensagem 27/07/2021 10:03:27 PREGOEIRO: Iniciaremos, neste momento, os trabalhos relativos ao Pregão 056/2021.Antes do início da 

fase de abertura das propostas, gostaria de dar alguns avisos iniciais. 
Mensagem 27/07/2021 10:06:15 PREGOEIRO: Solicito a todos os interessados que acompanhem todas as fases do presente 

certame.Prestem atenção para a situação dos preços inexequíveis. Muitos fornecedores abaixam muito 
seus preços para vencerem a licitação e pouco tempo depois pedem reequilíbrio econômico-financeiro ou 

até mesmo deixam de entregar o material pelo pretexto de que seus preços estão muito baixos.Os valores 

dos lances são de inteira responsabilidade do licitante. Por tanto, as situações descritas anteriormente serão 
punidas de acordo com as cláusulas previstas neste Edital.Além disto, não será aceito cancelamento de 

lances ofertados, na fase de aceitação e habilitação, sem um justo motivo.Lembro a todos os licitantes que: 

deixar de entregar documentação de habilitação é passível de sanção, nos termos deste Edital e da 
Legislação Vigente.Lances com mais de duas casas decimais serão ajustados pelo pregoeiro na fase de 

aceitação.Lembro a todos, também, do prazo de entrega dos materiais. Se o fornecedor não tiver 

condições de realizar a entrega conforme o item 4 do termo de referência, deve rever sua participação.Este 
tipo de situação vem prejudicando, e muito, os trabalhos realizados pelas equipes dos pregões 

passados.Por fim, desejo um bom pregão a todos.Vamos à abertura das propostas. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 10:08:02 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

056/2021/SENAR/MT/5. 
Mensagem 27/07/2021 12:22:55 PREGOEIRO: Senhores Licitantes, por motivo técnico em nosso servidor, teremos que desconectar por 

30 minutos, sendo assim, reiniciaremos a sessão as 12:00hs local. 
Suspensão do Lote 27/07/2021 12:33:23 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 27/07/2021 13:17:16 PREGOEIRO: Agendado lote PE 056/2021/SENAR/MT/5 suspenso. Pelo motivo RETOMADA 

SESSÃO. Agendado retorno da sessão as 13:21 do dia 27/07/2021 
Alteração de Etapa 27/07/2021 13:21:59 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 056/2021/SENAR/MT/5 foi reiniciado! 
Mensagem 27/07/2021 13:22:22 PREGOEIRO: Boa tarde, problemas técnicos resolvidos, 
Mensagem 27/07/2021 13:22:55 PREGOEIRO: Daremos continuidade na análise dos documentos 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 13:24:30 PREGOEIRO: Desclassificação do PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 

Licitante 1: NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de 

apresentação contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Apresentou uma foto, e deixou de 

apresentar as especificações das caracteristicas técnicas 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 13:25:50 PREGOEIRO: Desclassificação do Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me / Licitante 2: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 6.13. Caso o objeto exija catálogo/ficha técnica, a licitante deverá preencher as 

informações no campo FICHA TÉCNICA ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo 
apropriado do sistema eletrônico, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio; 

Desclassificação do Licitante 27/07/2021 13:27:15 PREGOEIRO: Desclassificação do ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA / Licitante 3: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação 
contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Apresentou apenas um desenho, sem as 

características técnicas 
Mensagem 27/07/2021 14:09:06 PREGOEIRO: Senhores Licitantes, após análise dos documentos enviados pelos Senhores, todas as 

empresas, em todos os lotes foram DESCLASSIFICADAS, os motivos estão descritos no chat, sendo 

assim, esta CPL não vislumbra outra alternativa, a não ser Fracassar este Certame. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:24 PREGOEIRO: vou iniciar fase de manifestação de recurso. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:47 PREGOEIRO: vou iniciar fase de manifestação de recurso. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 14:33:13 PREGOEIRO: Todas as propostas foram canceladas/desclassificadas. Iniciada a etapa de Manifestação de 

Recursos 
Mensagem 27/07/2021 16:03:58 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. E todos os 

licitantes estão desclassificados, Sr. Pregoeiro na etapa de Adjudicação, pode declarar o lote fracassado. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 16:03:58 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote. Visto que todos os licitantes estão 

desclassificados o lote será declarado como fracassado pelo pregoeiro. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 16:04:14 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando que todas as empresas participantes deste certame foram desclassificadas nos 

referidos itens, considerando que não há mais licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação 
para convocação, considerando que os princípios básicos licitatórios preconizados no Art. 2º do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, diante deste cenário, esta Comissão de Licitação 

resolve declarar o presente procedimento licitatório FRACASSADO. 
 



Lote 6, Gaveteiro Volante - 430mm x 590mm x 500 mm (LxAxP), Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 19/07/2021 17:30:10 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Envio de Oferta 20/07/2021 17:34:00 SISTEMA: Envio da proposta do PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / Licitante 

1 no valor de 880,00. 
Envio de Oferta 26/07/2021 20:18:03 SISTEMA: Envio da proposta do Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me / Licitante 2 no valor 

de 900,00. 
Envio de Oferta 27/07/2021 09:51:54 SISTEMA: Envio da proposta do ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA / Licitante 3 no valor de 

1.700,00. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 09:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 27/07/2021 10:00:31 PREGOEIRO: Bom dia Senhores Licitantes, vamos dar início aos trabalhos. 
Mensagem 27/07/2021 10:03:27 PREGOEIRO: Iniciaremos, neste momento, os trabalhos relativos ao Pregão 056/2021.Antes do início da 

fase de abertura das propostas, gostaria de dar alguns avisos iniciais. 
Mensagem 27/07/2021 10:06:15 PREGOEIRO: Solicito a todos os interessados que acompanhem todas as fases do presente 

certame.Prestem atenção para a situação dos preços inexequíveis. Muitos fornecedores abaixam muito 
seus preços para vencerem a licitação e pouco tempo depois pedem reequilíbrio econômico-financeiro ou 

até mesmo deixam de entregar o material pelo pretexto de que seus preços estão muito baixos.Os valores 

dos lances são de inteira responsabilidade do licitante. Por tanto, as situações descritas anteriormente serão 
punidas de acordo com as cláusulas previstas neste Edital.Além disto, não será aceito cancelamento de 

lances ofertados, na fase de aceitação e habilitação, sem um justo motivo.Lembro a todos os licitantes que: 

deixar de entregar documentação de habilitação é passível de sanção, nos termos deste Edital e da 
Legislação Vigente.Lances com mais de duas casas decimais serão ajustados pelo pregoeiro na fase de 

aceitação.Lembro a todos, também, do prazo de entrega dos materiais. Se o fornecedor não tiver 
condições de realizar a entrega conforme o item 4 do termo de referência, deve rever sua participação.Este 

tipo de situação vem prejudicando, e muito, os trabalhos realizados pelas equipes dos pregões 

passados.Por fim, desejo um bom pregão a todos.Vamos à abertura das propostas. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 10:08:02 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

056/2021/SENAR/MT/6. 
Suspensão do Lote 27/07/2021 12:33:23 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 27/07/2021 13:29:20 PREGOEIRO: Agendado lote PE 056/2021/SENAR/MT/6 suspenso. Pelo motivo retomada sessão. 

Agendado retorno da sessão as 13:34 do dia 27/07/2021 
Alteração de Etapa 27/07/2021 13:34:38 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 056/2021/SENAR/MT/6 foi reiniciado! 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 13:35:46 PREGOEIRO: Desclassificação do PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 

Licitante 1: NÃO ATENDEU O ITEM - 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; e NÃO ATENDEU O ITEM - 13.1. Será 
exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação contendo as características técnicas e 

fotos dos produtos.Apresentando apenas uma foto. 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 13:36:27 PREGOEIRO: Desclassificação do Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me / Licitante 2: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 6.13. Caso o objeto exija catálogo/ficha técnica, a licitante deverá preencher as 

informações no campo FICHA TÉCNICA ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo 

apropriado do sistema eletrônico, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio; 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 13:37:32 PREGOEIRO: Desclassificação do ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA / Licitante 3: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação 

contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Anexou um desenho de um gaveteiro, sem as 

características técnicas. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:06 PREGOEIRO: Senhores Licitantes, após análise dos documentos enviados pelos Senhores, todas as 

empresas, em todos os lotes foram DESCLASSIFICADAS, os motivos estão descritos no chat, sendo 

assim, esta CPL não vislumbra outra alternativa, a não ser Fracassar este Certame. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:24 PREGOEIRO: vou iniciar fase de manifestação de recurso. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:47 PREGOEIRO: vou iniciar fase de manifestação de recurso. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 14:33:25 PREGOEIRO: Todas as propostas foram canceladas/desclassificadas. Iniciada a etapa de Manifestação de 

Recursos 
Mensagem 27/07/2021 16:04:32 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. E todos os 

licitantes estão desclassificados, Sr. Pregoeiro na etapa de Adjudicação, pode declarar o lote fracassado. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 16:04:33 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote. Visto que todos os licitantes estão 

desclassificados o lote será declarado como fracassado pelo pregoeiro. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 16:04:51 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando que todas as empresas participantes deste certame foram desclassificadas nos 

referidos itens, considerando que não há mais licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação 

para convocação, considerando que os princípios básicos licitatórios preconizados no Art. 2º do 
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, diante deste cenário, esta Comissão de Licitação 

resolve declarar o presente procedimento licitatório FRACASSADO. 
 

Lote 7, CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL - Cor preta, Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 19/07/2021 17:30:10 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Envio de Oferta 26/07/2021 15:45:35 SISTEMA: Envio da proposta do WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA / Licitante 1 no valor 



de 1.490,00. 
Envio de Oferta 26/07/2021 15:55:46 SISTEMA: Alteração da proposta do WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA / Licitante 1 para o 

valor 1.490,00. 
Envio de Oferta 26/07/2021 20:19:41 SISTEMA: Envio da proposta do Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me / Licitante 2 no valor 

de 880,00. 
Envio de Oferta 27/07/2021 08:11:18 SISTEMA: Envio da proposta do Flexform Indústria e Comercio de Moveis LTDA / Licitante 3 no valor 

de 1.423,32. 
Envio de Oferta 27/07/2021 08:25:06 SISTEMA: Alteração da proposta do Flexform Indústria e Comercio de Moveis LTDA / Licitante 3 para o 

valor 1.423,32. 
Envio de Oferta 27/07/2021 09:52:27 SISTEMA: Envio da proposta do ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA / Licitante 4 no valor de 

990,00. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 09:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 27/07/2021 10:00:31 PREGOEIRO: Bom dia Senhores Licitantes, vamos dar início aos trabalhos. 
Mensagem 27/07/2021 10:03:27 PREGOEIRO: Iniciaremos, neste momento, os trabalhos relativos ao Pregão 056/2021.Antes do início da 

fase de abertura das propostas, gostaria de dar alguns avisos iniciais. 
Mensagem 27/07/2021 10:06:15 PREGOEIRO: Solicito a todos os interessados que acompanhem todas as fases do presente 

certame.Prestem atenção para a situação dos preços inexequíveis. Muitos fornecedores abaixam muito 

seus preços para vencerem a licitação e pouco tempo depois pedem reequilíbrio econômico-financeiro ou 

até mesmo deixam de entregar o material pelo pretexto de que seus preços estão muito baixos.Os valores 
dos lances são de inteira responsabilidade do licitante. Por tanto, as situações descritas anteriormente serão 

punidas de acordo com as cláusulas previstas neste Edital.Além disto, não será aceito cancelamento de 

lances ofertados, na fase de aceitação e habilitação, sem um justo motivo.Lembro a todos os licitantes que: 
deixar de entregar documentação de habilitação é passível de sanção, nos termos deste Edital e da 

Legislação Vigente.Lances com mais de duas casas decimais serão ajustados pelo pregoeiro na fase de 

aceitação.Lembro a todos, também, do prazo de entrega dos materiais. Se o fornecedor não tiver 
condições de realizar a entrega conforme o item 4 do termo de referência, deve rever sua participação.Este 

tipo de situação vem prejudicando, e muito, os trabalhos realizados pelas equipes dos pregões 
passados.Por fim, desejo um bom pregão a todos.Vamos à abertura das propostas. 

Alteração de Etapa 27/07/2021 10:08:02 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

056/2021/SENAR/MT/7. 
Mensagem 27/07/2021 11:10:25 Flexform Indústria e Comercio de Moveis LTDA / Licitante 3: Sr. pregoeiro. Tem previsão do horário 

para início da disputa de lances?  
Suspensão do Lote 27/07/2021 12:33:23 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 27/07/2021 13:29:20 PREGOEIRO: Agendado lote PE 056/2021/SENAR/MT/7 suspenso. Pelo motivo retomada sessão. 

Agendado retorno da sessão as 13:34 do dia 27/07/2021 
Alteração de Etapa 27/07/2021 13:34:38 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 056/2021/SENAR/MT/7 foi reiniciado! 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 13:41:32 PREGOEIRO: Desclassificação do WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA / Licitante 1: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação 

contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Apresentou apenas um catálogo de fotos, sem 
caracteristicas técnicas. 

Desclassificação do Licitante 27/07/2021 13:42:44 PREGOEIRO: Desclassificação do Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me / Licitante 2: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 6.13. Caso o objeto exija catálogo/ficha técnica, a licitante deverá preencher as 

informações no campo FICHA TÉCNICA ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo 
apropriado do sistema eletrônico, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio; 

Desclassificação do Licitante 27/07/2021 13:47:38 PREGOEIRO: Desclassificação do Flexform Indústria e Comercio de Moveis LTDA / Licitante 3: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação 
contendo as características técnicas e fotos dos produtos. e deixou de apresentar foto da cadeira giratória 

Desclassificação do Licitante 27/07/2021 13:49:39 PREGOEIRO: Desclassificação do ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA / Licitante 4: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação 

contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Apresentou apenas uma foto, sem características 
técnicas. 

Mensagem 27/07/2021 14:09:06 PREGOEIRO: Senhores Licitantes, após análise dos documentos enviados pelos Senhores, todas as 

empresas, em todos os lotes foram DESCLASSIFICADAS, os motivos estão descritos no chat, sendo 
assim, esta CPL não vislumbra outra alternativa, a não ser Fracassar este Certame. 

Mensagem 27/07/2021 14:09:24 PREGOEIRO: vou iniciar fase de manifestação de recurso. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:47 PREGOEIRO: vou iniciar fase de manifestação de recurso. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 14:33:37 PREGOEIRO: Todas as propostas foram canceladas/desclassificadas. Iniciada a etapa de Manifestação de 

Recursos 
Mensagem 27/07/2021 16:05:03 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. E todos os 

licitantes estão desclassificados, Sr. Pregoeiro na etapa de Adjudicação, pode declarar o lote fracassado. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 16:05:03 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote. Visto que todos os licitantes estão 

desclassificados o lote será declarado como fracassado pelo pregoeiro. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 16:05:45 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando que todas as empresas participantes deste certame foram desclassificadas nos 

referidos itens, considerando que não há mais licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação 
para convocação, considerando que os princípios básicos licitatórios preconizados no Art. 2º do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, diante deste cenário, esta Comissão de Licitação 

resolve declarar o presente procedimento licitatório FRACASSADO. 
 

Lote 8, CADEIRA ERGONÔMICA, Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 19/07/2021 17:30:10 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Envio de Oferta 26/07/2021 15:59:56 SISTEMA: Envio da proposta do WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA / Licitante 1 no valor 



de 2.430,00. 
Envio de Oferta 26/07/2021 20:20:51 SISTEMA: Envio da proposta do Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me / Licitante 2 no valor 

de 1.200,00. 
Envio de Oferta 27/07/2021 08:50:31 SISTEMA: Envio da proposta do Flexform Indústria e Comercio de Moveis LTDA / Licitante 3 no valor 

de 1.310,13. 
Envio de Oferta 27/07/2021 09:53:00 SISTEMA: Envio da proposta do ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA / Licitante 4 no valor de 

1.400,00. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 09:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 27/07/2021 10:00:31 PREGOEIRO: Bom dia Senhores Licitantes, vamos dar início aos trabalhos. 
Mensagem 27/07/2021 10:03:27 PREGOEIRO: Iniciaremos, neste momento, os trabalhos relativos ao Pregão 056/2021.Antes do início da 

fase de abertura das propostas, gostaria de dar alguns avisos iniciais. 
Mensagem 27/07/2021 10:06:15 PREGOEIRO: Solicito a todos os interessados que acompanhem todas as fases do presente 

certame.Prestem atenção para a situação dos preços inexequíveis. Muitos fornecedores abaixam muito 

seus preços para vencerem a licitação e pouco tempo depois pedem reequilíbrio econômico-financeiro ou 

até mesmo deixam de entregar o material pelo pretexto de que seus preços estão muito baixos.Os valores 
dos lances são de inteira responsabilidade do licitante. Por tanto, as situações descritas anteriormente serão 

punidas de acordo com as cláusulas previstas neste Edital.Além disto, não será aceito cancelamento de 

lances ofertados, na fase de aceitação e habilitação, sem um justo motivo.Lembro a todos os licitantes que: 
deixar de entregar documentação de habilitação é passível de sanção, nos termos deste Edital e da 

Legislação Vigente.Lances com mais de duas casas decimais serão ajustados pelo pregoeiro na fase de 

aceitação.Lembro a todos, também, do prazo de entrega dos materiais. Se o fornecedor não tiver 
condições de realizar a entrega conforme o item 4 do termo de referência, deve rever sua participação.Este 

tipo de situação vem prejudicando, e muito, os trabalhos realizados pelas equipes dos pregões 

passados.Por fim, desejo um bom pregão a todos.Vamos à abertura das propostas. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 10:08:02 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

056/2021/SENAR/MT/8. 
Mensagem 27/07/2021 11:16:20 PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos analisando as fichas e os catálogos anexados 
Suspensão do Lote 27/07/2021 12:33:24 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 27/07/2021 13:29:20 PREGOEIRO: Agendado lote PE 056/2021/SENAR/MT/8 suspenso. Pelo motivo retomada sessão. 

Agendado retorno da sessão as 13:34 do dia 27/07/2021 
Alteração de Etapa 27/07/2021 13:34:38 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 056/2021/SENAR/MT/8 foi reiniciado! 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 13:56:52 PREGOEIRO: Desclassificação do WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA / Licitante 1: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação 

contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Deixou de apresentar as características técnicas. 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 14:01:27 PREGOEIRO: Desclassificação do Valle Comercio de Maquinas Industriais Eireli-Me / Licitante 2: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 6.13. Caso o objeto exija catálogo/ficha técnica, a licitante deverá preencher as 
informações no campo FICHA TÉCNICA ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo 

apropriado do sistema eletrônico, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio; 
Mensagem 27/07/2021 14:02:29 Flexform Indústria e Comercio de Moveis LTDA / Licitante 3: Sr. pregoeiro. O próprio portal BBMNET 

não disponibiliza "campo próprio" para que o catálogo e fotos do produto sejam anexados. Só temos o 

campo de documentos de habilitação nos quais os documentos já são previamente descritos de acordo com 

o que o portal disponibiliza 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 14:03:02 PREGOEIRO: Desclassificação do Flexform Indústria e Comercio de Moveis LTDA / Licitante 3: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação 

contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Deixou de apresentar foto do produto ofertado. 
Desclassificação do Licitante 27/07/2021 14:04:22 PREGOEIRO: Desclassificação do ARKE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA / Licitante 4: NÃO 

ATENDEU O ITEM - 13.1. Será exigida a apresentação de ficha/catálogo e/ou folder de apresentação 

contendo as características técnicas e fotos dos produtos. Deixou de apresentar as características técnicas 

do produto. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:06 PREGOEIRO: Senhores Licitantes, após análise dos documentos enviados pelos Senhores, todas as 

empresas, em todos os lotes foram DESCLASSIFICADAS, os motivos estão descritos no chat, sendo 

assim, esta CPL não vislumbra outra alternativa, a não ser Fracassar este Certame. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:24 PREGOEIRO: vou iniciar fase de manifestação de recurso. 
Mensagem 27/07/2021 14:09:47 PREGOEIRO: vou iniciar fase de manifestação de recurso. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 14:33:40 PREGOEIRO: Todas as propostas foram canceladas/desclassificadas. Iniciada a etapa de Manifestação de 

Recursos 
Mensagem 27/07/2021 16:06:08 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. E todos os 

licitantes estão desclassificados, Sr. Pregoeiro na etapa de Adjudicação, pode declarar o lote fracassado. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 16:06:08 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote. Visto que todos os licitantes estão 

desclassificados o lote será declarado como fracassado pelo pregoeiro. 
Alteração de Etapa 27/07/2021 16:06:27 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando que todas as empresas participantes deste certame foram desclassificadas nos 

referidos itens, considerando que não há mais licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação 

para convocação, considerando que os princípios básicos licitatórios preconizados no Art. 2º do 
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, diante deste cenário, esta Comissão de Licitação 

resolve declarar o presente procedimento licitatório FRACASSADO. 
 

 

 

 

 


