
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
 

Pregão Eletrônico nº PE 055/2021/SENAR/MT 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS TRATOR, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato 

Grosso SENARMT 
 

Aos 30 dias do mês de julho do ano de 2021, às 09:00hs, 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). Jose Paulo Souza Santos, auxiliado(a) pela Equipe de 

Apoio formada pelos Sr(a)s. Marcia Izidoro Pistori Vital e Nasla Janaina Dias Wojciechowski, com o objetivo de adquirir: 

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS TRATOR, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso 

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

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA, CPF/CNPJ:  00.108.578/0001-66, ME/EPP:   Não 
MAXICASE MAQUINAS LTDA, CPF/CNPJ:  05.380.321/0001-82, ME/EPP:   Não 
 
Lotes: 

 
Lote: 1 - Trator Agrícola - 220 a 240 cv, 6 cilindros - Sorriso  
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação: Fracassado    
 
Classificação do(s) participante(s): 
Desclassificação(ões):   

Empresa: AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 
COF/CNPJ: 00.108.578/0001-66 
Data Registro Oferta: 29/07/2021 
Hora Registro Oferta: 15:58:04 
Valor da Oferta: 750.000,00 
Marca do Produto: New Holland 
Motivo da Desclassificação: Empresa INABILITADA - deixou de apresentar a seguinte documentação:1 No mínimo 01 

(um) atestado de capacidade técnica acompanhado de documento que comprove a efetiva execução do afirmado no 

atestado (subitem 8.8.5.);2 - Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(subitem 8.8.8.);3 - Certidão Negativa Estadual (subitem 8.8.9.);4 - Certidão Negativa Municipal compreendendo 

ISS-QN (subitem 8.8.10.);5 - Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante 

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal (CRF) (subitem 8.8.12.);6 

- Certidão negativa de pedidos de falência da empresa, expedida por distribuidor judicial localizado na Cidade sede da 

empresa proponente, com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias corridos da data de apresentação, incluído o dia da 

emissão da Certidão (subitem 8.8.14.);7 - Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas CNDT (subitem 8.8.16.); e 8 

Declarações conforme modelo nos anexos IV e V (subitens 8.8.13. e 8.8.15.). 
                                                                                                                                                                           

 
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 00.108.578/0001-66 30/07/2021 09:46:23 740.000,00 
AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 00.108.578/0001-66 30/07/2021 09:52:32 735.000,00 

 
Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

 
Lote: 2 - Trator Agrícola - 220 a 240 cv, 6 cilindros - Campo Novo do Parecis  

Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação: Deserto    
 
Classificação do(s) participante(s): 
Desclassificação(ões):  
Nenhum participante desclassificado. 

 
Lances 



Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

 
Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

 
Lote: 3 - Trator Agrícola - 100 a 110 cv, 4 cilindros - Sorriso  

Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação: Fracassado    
 
Classificação do(s) participante(s): 
Desclassificação(ões):   

Empresa: AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 
COF/CNPJ: 00.108.578/0001-66 
Data Registro Oferta: 29/07/2021 
Hora Registro Oferta: 16:06:34 
Valor da Oferta: 480.000,00 
Marca do Produto: New Holland 
Motivo da Desclassificação: Não aceitação do valor ofertado, uma vez que está acima do estimado pelo SENAR/MT e 

não reflete a realidade dos preços praticado no mercado à época deste certame licitatório. 
                                                                                                                                                                           

 
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 00.108.578/0001-66 30/07/2021 10:03:58 475.000,00 
AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 00.108.578/0001-66 30/07/2021 10:27:23 472.500,00 

 
Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

 
Lote: 4 - Trator Agrícola - 100 a 110 cv, 4 cilindros - Campo Novo do Parecis  

Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação: Fracassado    
 
Classificação do(s) participante(s): 
Desclassificação(ões):   

Empresa: MAXICASE MAQUINAS LTDA 
COF/CNPJ: 05.380.321/0001-82 
Data Registro Oferta: 23/07/2021 
Hora Registro Oferta: 18:38:02 
Valor da Oferta: 560.000,00 
Marca do Produto: CASE IH 
Motivo da Desclassificação: Não aceitação do valor ofertado, uma vez que está acima do estimado pelo SENAR/MT e 

não reflete a realidade dos preços praticado no mercado à época deste certame licitatório. 
                                                                                                                                                                           

 
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

MAXICASE MAQUINAS LTDA 05.380.321/0001-82 30/07/2021 09:50:57 523.000,00 
 
Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

 
Superadas as etapas de Intenção e Registro de Recurso por parte dos licitantes, o Pregoeiro resolve: 

 
Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico: 

 
Pregoeiro 
 
___________________________________________ 
Jose Paulo Souza Santos 



  
Equipe de Apoio 

 
___________________________________________ 
Marcia Izidoro Pistori Vital e Nasla Janaina Dias Wojciechowski  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Histórico da Sessão 

 

Edital PE 055/2021/SENAR/MT 
 

Lote 1, Trator Agrícola - 220 a 240 cv, 6 cilindros - Sorriso, 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 
Mensagem 29/07/2021 10:29:58 PREGOEIRO: TENÇÃO!!! 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 29/07/2021 15:58:04 SISTEMA: Envio da proposta do AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1 no 

valor de 750.000,00. 
Alteração de Etapa 30/07/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 30/07/2021 08:57:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, em instantes iniciaremos a esta sessão pública. 
Mensagem 30/07/2021 08:58:30 PREGOEIRO: Senhores se atentarem o subitem 1.8. do edital. Favor verificar. 
Mensagem 30/07/2021 08:58:54 PREGOEIRO: Senhores se atentarem o subitem 1.8. do edital. Favor verificar. 
Alteração de Etapa 30/07/2021 09:00:27 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

055/2021/SENAR/MT/1. 
Mensagem 30/07/2021 09:02:18 PREGOEIRO: Bom dia Senhores licitantes, nos termos do subitem 7.4. declaramos esta sessão pública 

aberta. 
Mensagem 30/07/2021 09:03:49 PREGOEIRO: Senhores licitantes, constatamos dos itens 01, 02 e 03 que há apenas uma proposta de 

preços cadastrada. 
Mensagem 30/07/2021 09:05:01 PREGOEIRO: Nesse ínterim, o ato convocatório estatuiu no subitem 7.21. que "Quando houver um único 

licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro, verificar aaceitabilidade do(s) preço(s) 

ofertado(s)". 
Mensagem 30/07/2021 09:06:24 PREGOEIRO: Vale trazer a tona ainda que o subitem 6.8. do instrumento convocatório estabeleceu que 

"A classificação de apenas uma proposta de preços não inviabilizará a realização da fase de lancesno 

sistema". 
Mensagem 30/07/2021 09:08:01 PREGOEIRO: Nessa toada, com fulcro no subitem 7.7. do edital, esta Comissão de Licitação, verificará 

as proposta apresentadas nesta plataforma eletrônica, e desclassificará aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos do instrumento convocatório. 
Mensagem 30/07/2021 09:42:49 PREGOEIRO: Senhor licitante, analisando a proposta de preços apresentada juntamente com o catálogo 

ofertado, temos que a proposta atende os requisitos formais/técnicos do edital. 
Mensagem 30/07/2021 09:42:57 PREGOEIRO: Iniciaremos a fase de aceitação. 
Alteração de Etapa 30/07/2021 09:43:01 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 30/07/2021 09:45:32 PREGOEIRO: Senhor licitante, considerando que há apenas um licitante participante, senhor 

questionamos se tem intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa.  
Mensagem 30/07/2021 09:45:36 PREGOEIRO: ? 
Mensagem 30/07/2021 09:45:41 PREGOEIRO: Aguardamos retorno. 
Mensagem 30/07/2021 09:46:03 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: Sim. Já estamos dando novo lance 
Envio de Oferta 30/07/2021 09:46:23 SISTEMA: Envio de lance do AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1 no 

valor de 740.000,00. 
Mensagem 30/07/2021 09:47:49 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: Lance enviado 
Mensagem 30/07/2021 09:48:08 PREGOEIRO: Ok senhor licitante, esse é valor mínimo que consegue ofertar? 
Mensagem 30/07/2021 09:51:51 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: as especificações tecnicas desse 

modelo atendem ao edital e ainda com mais recursos.  
Mensagem 30/07/2021 09:52:11 PREGOEIRO: Senhor licitante, aguardo retorno. Caso a resposta for positiva, peço que envie para o 

e-mail da cpl@senarmt.org.br, a proposta final realinhada juntamente com a composição de custos, 
conforme o amoldado no subitem 7.32 do instrumento convocatório. 

Mensagem 30/07/2021 09:52:20 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: mesmo assim enviaremos outros 

lance 
Envio de Oferta 30/07/2021 09:52:32 SISTEMA: Envio de lance do AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1 no 

valor de 735.000,00. 
Mensagem 30/07/2021 09:52:44 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: lance enviado 
Mensagem 30/07/2021 09:52:58 PREGOEIRO: Ok senhor licitante. 
Mensagem 30/07/2021 09:53:29 PREGOEIRO: Favor enviar a proposta final realinhada juntamente com a composição de custos para o 

e-mail da cpl@senarmt.org.br 
Mensagem 30/07/2021 09:55:11 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: Qual é o prazo para envio da 

proposta? 
Mensagem 30/07/2021 10:01:35 PREGOEIRO: Conforme edital o prazo é de 02 (duas) horas podendo ser prorrogado 
Mensagem 30/07/2021 10:17:40 PREGOEIRO: Ficamos no aguardo do envio. 
Mensagem 30/07/2021 10:51:45 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando o adiantar do horário, considerando a necessidade de 

realizar a análise das propostas finais juntamente com as composições de custos quanto a aceitação dos 

valores finais ofertados, nos termos do subitem 7.34 do edital, esta Comissão de Licitação resolve 

suspender os trabalhos desta sessão pública. Nessa toada, comunicamos o retorno desta sessão pública 
para o prosseguimento dos trabalhos na data de 02/08/2021 às 09h00min (horário de Brasília). 

Suspensão do Lote 30/07/2021 10:55:15 PREGOEIRO: Lote PE 055/2021/SENAR/MT/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34 do ato convocatório, suspende-se esta Sessão Pública, para análise das propostas finais 
realinhadas juntamente com as composições de custos. Retorno desta sessão pública para prosseguimento 



dos trabalhos na data de 02/08/2021 às 09h00min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:00 do dia 

02/08/2021 
Alteração de Etapa 02/08/2021 09:00:44 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 055/2021/SENAR/MT/1 foi reiniciado! 
Mensagem 02/08/2021 09:01:21 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 02/08/2021 09:01:53 PREGOEIRO: Senhores, com relação a proposta de preços ofertada para este item, esta CPL decide-se 

pela ACEITAÇÃO da mesma, uma vez que está condizente com o estimado pelo SENAR/MT e os preços 

praticados no mercado, atendendo assim o estatuído nos subitens 7.32.2. e 7.31 do ato convocatório, 
configurando assim a seleção da proposta mais vantajosa para a instituição.Adiante, passaremos para a 

análise da documentação de habilitação anexado pela licitante vencedora do item 01 no sistema eletrônico 

de acordo com as regras editalícias estabelecido no subitem 8 do instrumento convocatório. 
Alteração de Etapa 02/08/2021 09:01:57 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante AMAZONIA 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1. 
Mensagem 02/08/2021 12:05:16 PREGOEIRO: Com relação a análise dos documentos de habilitação da licitante AMAZONIA 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1, vencedora provisória do item 01 Comissão de 
Licitação constatou-se que a mesma deixou de apresentar a seguinte documentação:1 No mínimo 01 (um) 

atestado de capacidade técnica acompanhado de documento que comprove a efetiva execução do afirmado 

no atestado (subitem 8.8.5.);2 - Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (subitem 8.8.8.);3 - Certidão Negativa Estadual (subitem 8.8.9.);4 - Certidão 

Negativa Municipal compreendendo ISS-QN (subitem 8.8.10.);5 - Prova de Regularidade perante o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS, 

emitido pela Caixa Econômica Federal (CRF) (subitem 8.8.12.);6 - Certidão negativa de pedidos de 

falência da empresa, expedida por distribuidor judicial localizado na Cidade sede da empresa proponente, 

com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias corridos da data de apresentação, incluído o dia da 

emissão da Certidão (subitem 8.8.14.);7 - Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas CNDT (subitem 

8.8.16.); e 8 Declarações conforme modelo nos anexos IV e V (subitens 8.8.13. e 8.8.15.).Em razão da 
inconsistência apresentada na documentação de habilitação, esta Comissão de Licitação, resolve declarar a 

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1, INABILITADA, visto que não 
atendeu aos requisitos do edital. 

Desclassificação do Licitante 02/08/2021 12:06:24 PREGOEIRO: Inabilitação do AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: 

Empresa INABILITADA - deixou de apresentar a seguinte documentação:1 No mínimo 01 (um) atestado 

de capacidade técnica acompanhado de documento que comprove a efetiva execução do afirmado no 
atestado (subitem 8.8.5.);2 - Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (subitem 8.8.8.);3 - Certidão Negativa Estadual (subitem 8.8.9.);4 - Certidão 
Negativa Municipal compreendendo ISS-QN (subitem 8.8.10.);5 - Prova de Regularidade perante o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço, mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS, 

emitido pela Caixa Econômica Federal (CRF) (subitem 8.8.12.);6 - Certidão negativa de pedidos de 
falência da empresa, expedida por distribuidor judicial localizado na Cidade sede da empresa proponente, 

com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias corridos da data de apresentação, incluído o dia da 

emissão da Certidão (subitem 8.8.14.);7 - Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas CNDT (subitem 
8.8.16.); e 8 Declarações conforme modelo nos anexos IV e V (subitens 8.8.13. e 8.8.15.). 

Alteração de Etapa 02/08/2021 12:06:31 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 02/08/2021 12:38:28 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 02/08/2021 12:38:28 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote. Visto que todos os licitantes estão 

desclassificados o lote será declarado como fracassado pelo pregoeiro. 
Mensagem 02/08/2021 12:38:36 PREGOEIRO: Nessa senda, considerando não haver mais licitantes subsequentes na ordem de 

classificação para convocação, esta Comissão de Licitação decide-se por declarar este item 

FRACASSADO. 
Alteração de Etapa 02/08/2021 12:39:23 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando que a única empresa participante foi inabilitada, considerando não haver mais 

licitantes subsequentes na ordem de classificação para convocação, esta Comissão de Licitação decide-se 

por declarar este item FRACASSADO. 
 

Lote 2, Trator Agrícola - 220 a 240 cv, 6 cilindros - Campo Novo do Parecis, Deserto  
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 
Mensagem 29/07/2021 10:29:58 PREGOEIRO: TENÇÃO!!! 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. 

Alteração de Etapa 30/07/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 30/07/2021 08:57:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, em instantes iniciaremos a esta sessão pública. 
Mensagem 30/07/2021 08:58:54 PREGOEIRO: Senhores se atentarem o subitem 1.8. do edital. Favor verificar. 
Mensagem 30/07/2021 09:02:18 PREGOEIRO: Bom dia Senhores licitantes, nos termos do subitem 7.4. declaramos esta sessão pública 

aberta. 
Alteração de Etapa 30/07/2021 09:02:31 SISTEMA: Iniciada a etapa de analise das propostas e verificou-se que não existem propostas. Pregão PE 

055/2021/SENAR/MT/2 Deserto 
 

Lote 3, Trator Agrícola - 100 a 110 cv, 4 cilindros - Sorriso, 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 
Mensagem 29/07/2021 10:29:58 PREGOEIRO: TENÇÃO!!! 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 29/07/2021 16:06:34 SISTEMA: Envio da proposta do AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1 no 

valor de 480.000,00. 
Alteração de Etapa 30/07/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 30/07/2021 08:57:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, em instantes iniciaremos a esta sessão pública. 
Mensagem 30/07/2021 08:58:54 PREGOEIRO: Senhores se atentarem o subitem 1.8. do edital. Favor verificar. 
Mensagem 30/07/2021 09:02:18 PREGOEIRO: Bom dia Senhores licitantes, nos termos do subitem 7.4. declaramos esta sessão pública 

aberta. 
Alteração de Etapa 30/07/2021 09:02:43 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

055/2021/SENAR/MT/3. 
Mensagem 30/07/2021 09:03:49 PREGOEIRO: Senhores licitantes, constatamos dos itens 01, 02 e 03 que há apenas uma proposta de 

preços cadastrada. 
Mensagem 30/07/2021 09:05:01 PREGOEIRO: Nesse ínterim, o ato convocatório estatuiu no subitem 7.21. que "Quando houver um único 

licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro, verificar aaceitabilidade do(s) preço(s) 

ofertado(s)". 
Mensagem 30/07/2021 09:06:24 PREGOEIRO: Vale trazer a tona ainda que o subitem 6.8. do instrumento convocatório estabeleceu que 

"A classificação de apenas uma proposta de preços não inviabilizará a realização da fase de lancesno 

sistema". 
Mensagem 30/07/2021 09:08:01 PREGOEIRO: Nessa toada, com fulcro no subitem 7.7. do edital, esta Comissão de Licitação, verificará 

as proposta apresentadas nesta plataforma eletrônica, e desclassificará aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos do instrumento convocatório. 
Mensagem 30/07/2021 09:56:59 PREGOEIRO: Senhor licitante, analisando a proposta de preços apresentada juntamente com o catálogo 

ofertado, temos que a proposta atende os requisitos formais/técnicos do edital. 
Mensagem 30/07/2021 09:57:27 PREGOEIRO: Iremos iniciar a fase de aceitação, vez que só tem um licitante participante. 
Alteração de Etapa 30/07/2021 09:59:17 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 30/07/2021 10:02:15 PREGOEIRO: Senhor licitante, verificamos que o valor ofertado está acima do nosso estimado. 
Envio de Oferta 30/07/2021 10:03:58 SISTEMA: Envio de lance do AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1 no 

valor de 475.000,00. 
Mensagem 30/07/2021 10:04:08 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: Enviado novo lance 
Mensagem 30/07/2021 10:06:24 PREGOEIRO: Senhor licitante o nosso preço de referência está na ordem de R$ 275.000,00 
Mensagem 30/07/2021 10:08:04 PREGOEIRO: senhor licitante, consegue chegar no nosso preço de referência? 
Mensagem 30/07/2021 10:09:57 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: Esse valor de referencia é unitario? 
Mensagem 30/07/2021 10:12:17 PREGOEIRO: Isso mesmo 
Mensagem 30/07/2021 10:13:23 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: só um momento 
Mensagem 30/07/2021 10:13:43 PREGOEIRO: Ok. Fico no aguardo. 
Mensagem 30/07/2021 10:25:36 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: Foi solicitado no edital um piloto 

eletrico para o modelo de 100 a 110Cv 
Mensagem 30/07/2021 10:26:00 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: Estamos entregando o nosso com 

Piloto Hidráulico.. ou seja com especificacao superior a que foi solicitada 
Mensagem 30/07/2021 10:26:28 PREGOEIRO: Entendo senhor licitante. 
Mensagem 30/07/2021 10:26:29 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: Além disso, o trator é de 120 CV 

tambem superior ao que foi pedido 
Mensagem 30/07/2021 10:26:44 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: Mesmo assim estou enviando um 

novo lance  
Envio de Oferta 30/07/2021 10:27:23 SISTEMA: Envio de lance do AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1 no 

valor de 472.500,00. 
Mensagem 30/07/2021 10:27:35 PREGOEIRO: Ok senhor licitante. 
Mensagem 30/07/2021 10:28:32 PREGOEIRO: Senhor licitante, considerando essa situação, nos termos do subitem 7.32 do edital, peço 

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

cpl@senarmt.org.br 
Mensagem 30/07/2021 10:28:57 PREGOEIRO: Para que possamos fazer a análise da proposta final quanto a aceitação do valor. 
Mensagem 30/07/2021 10:29:47 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: Certo. Enviaremos a proposta 
Mensagem 30/07/2021 10:29:51 AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: Muito obrigado 
Mensagem 30/07/2021 10:30:10 PREGOEIRO: Ficamos no aguardo. 
Mensagem 30/07/2021 10:51:45 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando o adiantar do horário, considerando a necessidade de 

realizar a análise das propostas finais juntamente com as composições de custos quanto a aceitação dos 

valores finais ofertados, nos termos do subitem 7.34 do edital, esta Comissão de Licitação resolve 
suspender os trabalhos desta sessão pública. Nessa toada, comunicamos o retorno desta sessão pública 

para o prosseguimento dos trabalhos na data de 02/08/2021 às 09h00min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 30/07/2021 10:55:15 PREGOEIRO: Lote PE 055/2021/SENAR/MT/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34 do ato convocatório, suspende-se esta Sessão Pública, para análise das propostas finais 

realinhadas juntamente com as composições de custos. Retorno desta sessão pública para prosseguimento 

dos trabalhos na data de 02/08/2021 às 09h00min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:00 do dia 
02/08/2021 

Alteração de Etapa 02/08/2021 09:00:44 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 055/2021/SENAR/MT/3 foi reiniciado! 
Mensagem 02/08/2021 09:01:21 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 



Mensagem 02/08/2021 10:10:57 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando a proposta final realinhada juntamente com a composição 

de custos para este item, constatamos que o valor final ofertado restou acima do estimado pelo 
SENAR/MT.Vale ressaltar que, conforme orientação do controle externo, foi feito a tentativa de 

negociação com a licitante vencedora provisória da fase de aceitação, visando alcançar proposta de preços 

mais vantajosa, o que restou fracassado.Imperioso registrar, que fora realizado nova pesquisa de mercado 

para verificar se o preço ofertado pela empresa está dentro dos valores praticados na praça, todavia, foi 

constatado que o valor não reflete a realidade mercadológica.Considerando que:O subitem 7.31. do 

instrumento convocatório, estatuiu que A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos 
praticados no mercado;O ato convocatório estabeleceu no subitem 7.32.2. 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;O preço final ofertado pela 
licitante AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1 está acima dos preços 

praticado no mercado;A competitividade no presente procedimento ficou prejudicada, haja vista a 

participação apenas de um licitante;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 exposto, esta Comissão de Licitação, resolve pela NÃO ACEITAÇÃO do valor 

ofertado pela licitante vencedora provisória deste item na fase de aceitação, uma vez que não representa 
da seleção da proposta mais vantajosa para esta instituição. 

Desclassificação do Licitante 02/08/2021 10:13:14 PREGOEIRO: Desclassificação do AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA / Licitante 1: 

Não aceitação do valor ofertado, uma vez que está acima do estimado pelo SENAR/MT e não reflete a 

realidade dos preços praticado no mercado à época deste certame licitatório. 
Alteração de Etapa 02/08/2021 10:16:28 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 02/08/2021 11:10:47 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 02/08/2021 11:10:47 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 02/08/2021 11:11:15 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 uma licitante interessada, não havendo mais licitantes subsequentes na ordem de classificação para 

convocação; 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. 

 

Lote 4, Trator Agrícola - 100 a 110 cv, 4 cilindros - Campo Novo do Parecis, 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 23/07/2021 18:38:02 SISTEMA: Envio da proposta do MAXICASE MAQUINAS LTDA / Licitante 1 no valor de 560.000,00. 
Mensagem 29/07/2021 10:29:58 PREGOEIRO: TENÇÃO!!! 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. 
Alteração de Etapa 30/07/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 30/07/2021 08:57:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, em instantes iniciaremos a esta sessão pública. 
Mensagem 30/07/2021 08:58:54 PREGOEIRO: Senhores se atentarem o subitem 1.8. do edital. Favor verificar. 
Mensagem 30/07/2021 09:02:18 PREGOEIRO: Bom dia Senhores licitantes, nos termos do subitem 7.4. declaramos esta sessão pública 

aberta. 
Alteração de Etapa 30/07/2021 09:02:58 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

055/2021/SENAR/MT/4. 
Mensagem 30/07/2021 09:03:49 PREGOEIRO: Senhores licitantes, constatamos dos itens 01, 02 e 03 que há apenas uma proposta de 

preços cadastrada. 
Mensagem 30/07/2021 09:05:01 PREGOEIRO: Nesse ínterim, o ato convocatório estatuiu no subitem 7.21. que "Quando houver um único 

licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro, verificar aaceitabilidade do(s) preço(s) 

ofertado(s)". 
Mensagem 30/07/2021 09:06:24 PREGOEIRO: Vale trazer a tona ainda que o subitem 6.8. do instrumento convocatório estabeleceu que 

"A classificação de apenas uma proposta de preços não inviabilizará a realização da fase de lancesno 

sistema". 
Mensagem 30/07/2021 09:08:01 PREGOEIRO: Nessa toada, com fulcro no subitem 7.7. do edital, esta Comissão de Licitação, verificará 

as proposta apresentadas nesta plataforma eletrônica, e desclassificará aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos do instrumento convocatório. 

Mensagem 30/07/2021 09:43:12 PREGOEIRO: Senhor licitante, analisando a proposta de preços apresentada juntamente com o catálogo 

ofertado, temos que a proposta atende os requisitos formais/técnicos do edital. 
Mensagem 30/07/2021 09:43:21 PREGOEIRO: Iniciaremos a fase de aceitação. 
Alteração de Etapa 30/07/2021 09:43:24 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 30/07/2021 09:46:11 PREGOEIRO: Senhor licitante, verificamos que a sua proposta de preços está acima do nosso estima para 

esta contratação. 
Mensagem 30/07/2021 09:46:52 PREGOEIRO: Sendo assim, iremos informar a nossa referência para verificar se tem a possibilidade de 

ofertar proposta mais vantajosa. 
Mensagem 30/07/2021 09:47:05 PREGOEIRO: Preço de Referência R$ 275.000,00 



Mensagem 30/07/2021 09:47:24 PREGOEIRO: Lembrando que esse valor é unitário. 
Mensagem 30/07/2021 09:48:15 MAXICASE MAQUINAS LTDA / Licitante 1: Esse valor de referência é inviável  
Mensagem 30/07/2021 09:48:36 PREGOEIRO: Entendemos senhor licitante.  
Mensagem 30/07/2021 09:48:53 PREGOEIRO: O valor ofertar então é o mínimo que consegue ofertar? 
Mensagem 30/07/2021 09:49:52 MAXICASE MAQUINAS LTDA / Licitante 1: conseguimos abaixar o preço para R$523.000,00  
Mensagem 30/07/2021 09:50:22 PREGOEIRO: Ok senhor licitante.  
Mensagem 30/07/2021 09:50:40 PREGOEIRO: Favor registrar o lance na plataforma. 
Envio de Oferta 30/07/2021 09:50:57 SISTEMA: Envio de lance do MAXICASE MAQUINAS LTDA / Licitante 1 no valor de 523.000,00. 
Mensagem 30/07/2021 09:55:35 PREGOEIRO: ok senhor licitante. 
Mensagem 30/07/2021 09:58:40 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32 do edital, favor enviar para o e-mail da 

cpl@senarmt.org.br a proposta final de preços juntamente com a composição de custos, para análise 

quanto a aceitação do valor final ofertado. 
Mensagem 30/07/2021 09:59:55 MAXICASE MAQUINAS LTDA / Licitante 1: Ok 
Mensagem 30/07/2021 10:51:45 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando o adiantar do horário, considerando a necessidade de 

realizar a análise das propostas finais juntamente com as composições de custos quanto a aceitação dos 

valores finais ofertados, nos termos do subitem 7.34 do edital, esta Comissão de Licitação resolve 

suspender os trabalhos desta sessão pública. Nessa toada, comunicamos o retorno desta sessão pública 
para o prosseguimento dos trabalhos na data de 02/08/2021 às 09h00min (horário de Brasília). 

Suspensão do Lote 30/07/2021 10:55:15 PREGOEIRO: Lote PE 055/2021/SENAR/MT/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34 do ato convocatório, suspende-se esta Sessão Pública, para análise das propostas finais 
realinhadas juntamente com as composições de custos. Retorno desta sessão pública para prosseguimento 

dos trabalhos na data de 02/08/2021 às 09h00min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:00 do dia 

02/08/2021 
Alteração de Etapa 02/08/2021 09:00:44 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 055/2021/SENAR/MT/4 foi reiniciado! 
Mensagem 02/08/2021 09:01:21 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 02/08/2021 10:09:22 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando a proposta final realinhada juntamente com a composição 

de custos para este item, constatamos que o valor final ofertado restou acima do estimado pelo 
SENAR/MT.Vale ressaltar que, conforme orientação do controle externo, foi feito a tentativa de 

negociação com a licitante vencedora provisória da fase de aceitação, visando alcançar proposta de preços 

mais vantajosa, o que restou fracassado.Imperioso registrar, que fora realizado nova pesquisa de mercado 
para verificar se o preço ofertado pela empresa está dentro dos valores praticados na praça, todavia, foi 

constatado que o valor não reflete a realidade mercadológica.Considerando que:O subitem 7.31. do 

instrumento convocatório, estatuiu que A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos 
praticados no mercado;O ato convocatório estabeleceu no subitem 7.32.2. 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;O preço final ofertado pela 
licitante MAXICASE MAQUINAS LTDA / Licitante 1 está acima dos preços praticado no mercado;A 

competitividade no presente procedimento ficou prejudicada, haja vista a participação apenas de um 

licitante;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 exposto, 

esta Comissão de Licitação, resolve pela NÃO ACEITAÇÃO do valor ofertado pela licitante vencedora 

provisória deste item na fase de aceitação, uma vez que não representa da seleção da proposta mais 
vantajosa para esta instituição. 

Desclassificação do Licitante 02/08/2021 10:12:48 PREGOEIRO: Desclassificação do MAXICASE MAQUINAS LTDA / Licitante 1: Não aceitação do 

valor ofertado, uma vez que está acima do estimado pelo SENAR/MT e não reflete a realidade dos preços 

praticado no mercado à época deste certame licitatório. 
Alteração de Etapa 02/08/2021 10:16:35 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 02/08/2021 11:09:53 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 uma licitante interessada, não havendo mais licitantes subsequentes na ordem de classificação para 
convocação; 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. 
Mensagem 02/08/2021 11:10:23 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 02/08/2021 11:10:23 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 02/08/2021 11:10:38 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 uma licitante interessada, não havendo mais licitantes subsequentes na ordem de classificação para 

convocação; 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. 

 

 

 

 

 


