
    Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

Ata de Pregão Eletrônico 
 
Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o edital nº PE 
061/2021/SENAR/MT do(a) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, CNPJ 04.264.173/0001-78. 

     
    Nome do Promotor / Comprador: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural  
    Edital: PE 061/2021/SENAR/MT 

    Data de início do recebimento das propostas: 29 de 07 de 2021 às 14:00 

    Data da Realização: 10 de 08 de 2021 às 14:00 

    Local: www.bbmnet.com.br 

    Pregoeiro responsável: Jose Paulo Souza Santos 

 
   Ao(s) 10 dia(s) do mês agosto do ano de 2021, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br, nos 

termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr(a) Jose Paulo Souza Santos  
juntamente com a equipe de apoio Sr(a) Rosely Torres dos Santos e Thayla Joana Schenberger , para 

proceder a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA REDUNDÂNCIA E 
BALANCEAMENTO, COM GARANTIA DE BANDA, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
de Mato Grosso SENARMT, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório. 
 
  Inicialmente, ficou registrado que às 14:00 horas do dia 10 de agosto de 2021 teve início, por meio do 

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

Lote - 1  -  Solução de acesso à Internet, com velocidade de 200Mbps Full, com garantia de banda. Link 

para redundância e balanceamento de carga. 

Situação - Homologado  

Classificação 

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta 
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME 10/08/2021  08:03:44 13.000,00 

Titânia Comércio e Serviços de 
Tecnologia de Informação Ltda 

10/08/2021  10:46:23 6.410,00 

Desclassificação 

 

Nenhum participante desclassificado. 

 

 

Recursos 

 

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 
 

 

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

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

 

RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

 
Lote - 1 -  
Situação - Homologado 



 
EMPRESA CNPJ/CPF VALOR GLOBAL 

Titânia Comércio e Serviços de 
Tecnologia de Informação Ltda 

09.093.813/0001-48 6.410,00 

 
PRODUTO/SERVIÇO: 

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE 
Solução de acesso à Internet, com velocidade de 
200Mbps Full, com garantia de banda. Link para 
redundância e balanceamento de carga. 

6.410,00 12,00 

 
 

  Todos os registros realizados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos 

do(s) participante(s), está(ão) devidamente contido(s) no relatório descritivo da sessão, individualizado por 

lote, que é parte integrante dessa ata. 
 

  NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, O PREGOEIRO DECLAROU ENCERRADOS OS TRABALHOS. 
 

 

 

___________________________________________ 

Pregoeiro: Jose Paulo Souza Santos 

 

 

___________________________________________ 

Membro(s) de Equipe: Rosely Torres dos Santos e Thayla Joana Schenberger 

 

 

 

Histórico da Sessão 

 

Edital PE 061/2021/SENAR/MT 

 

Lote 1, Solução de acesso à Internet, com velocidade de 200Mbps Full, com garantia de banda. Link para redundância e 

balanceamento de carga., Homologado  

Participação Licitante - Ampla participação  

 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 29/07/2021 17:30:02 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 09/08/2021 11:53:54 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, quando 

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

requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 

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

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos.27/07/2021 17:30:01 Sistema: O Pregão 

está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Envio de Oferta 10/08/2021 08:03:44 SISTEMA: Envio da proposta do VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME / Licitante 1 no valor de 13.000,00. 
Envio de Oferta 10/08/2021 10:46:23 SISTEMA: Envio da proposta do Titânia Comércio e Serviços de Tecnologia de Informação Ltda / Licitante 

2 no valor de 6.410,00. 
Alteração de Etapa 10/08/2021 13:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 10/08/2021 14:22:37 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

061/2021/SENAR/MT/1. 
Mensagem 10/08/2021 14:23:29 PREGOEIRO: Boa tarde senhores 
Mensagem 10/08/2021 14:23:39 PREGOEIRO: Peço desculpas pelo atraso  
Mensagem 10/08/2021 14:24:13 PREGOEIRO: Senhores, nos termos do subitem 7.7. declaramos esta sessão pública aberta 
Mensagem 10/08/2021 14:25:14 PREGOEIRO: Senhores, consoante estabelecido no subitem 7.7. esta Comissão de Licitação verificará as 

propostas apresentadas e desclassificará, de forma fundamendata, aquelasque não estejam em 

coformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 
Mensagem 10/08/2021 14:27:18 PREGOEIRO: Senhores licitantes, esta Comissão de Licitação, verificou a conformidade das propostas de 



preços cadastradas nesta plataforma, de acordo com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório, sendo as mesmas declaradas CLASSIFICADAS. 
Mensagem 10/08/2021 14:28:38 PREGOEIRO: Dando prosseguimento ao feito, estaremos iniciando a fase de lances. 
Alteração de Etapa 10/08/2021 14:28:41 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada. 
Mensagem 10/08/2021 14:34:22 PREGOEIRO: Senhores a fase de lances já foi iniciada. 
Alteração de Situação 10/08/2021 14:43:42 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema 
Mensagem 10/08/2021 14:46:38 PREGOEIRO: Senhores iniciado o tempo randômico. 
Alteração de Etapa 10/08/2021 14:49:10 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta 
Mensagem 10/08/2021 14:49:49 PREGOEIRO: Senhores, constatamos desta plataforma que a fase de lances foi encerrada. 
Mensagem 10/08/2021 14:50:10 PREGOEIRO: Constatamos que a empresa TITÂNIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO LTDA / LICITANTE 2, sagrou-se vencedora. 
Mensagem 10/08/2021 14:54:50 PREGOEIRO: Senhor licitante 2, em sede de negociação, questionamos sobre a possibilidade de ofertar 

um novo valor? 
Mensagem 10/08/2021 14:56:47 PREGOEIRO: Estamos aguardando senhor licitante sua manifestação. 
Mensagem 10/08/2021 14:58:45 PREGOEIRO: Senhor licitante 2 está online? 
Mensagem 10/08/2021 15:07:58 Titânia Comércio e Serviços de Tecnologia de Informação Ltda / Licitante 2: boa tarde . sr. pregoeiro 

tendo em vista q o nosso valor nao esta acima do estimado ,infelizmente nao conseguimos abaixar mais 

o valor , pois ja estamos com o valor bem abaixo 
Mensagem 10/08/2021 15:09:39 PREGOEIRO: Ok senhor licitante. Desta forma, nos termos do subitem 7.32. do instrumento 

convocatório, favor enviar a proposta final realinhada juntamente com a composição de custos no e-mail 

da cpl@senarmt.org.br 
Mensagem 10/08/2021 15:09:45 PREGOEIRO: Estamos no aguardo. 
Mensagem 10/08/2021 15:16:47 Titânia Comércio e Serviços de Tecnologia de Informação Ltda / Licitante 2: ok iremos enviar  
Mensagem 10/08/2021 15:20:18 PREGOEIRO: ok 
Mensagem 10/08/2021 16:10:20 PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise da proposta de preços realinhada juntamente com a 

composição de custos da licitante vendedora deste lote, esta comissão constatou-se que os valores 

ofertados estão de acordo com o estimado pelo SENAR/MT, atendendo o subitem 7.32.2 do edital, indo 

ao encontro com o princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a instituição, economicidade e 

eficiência. 
Mensagem 10/08/2021 16:10:52 PREGOEIRO: Adiante, estaremos iniciando a fase de análise das documentações de habilitação. 
Alteração de Etapa 10/08/2021 16:11:38 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Titânia Comércio e 

Serviços de Tecnologia de Informação Ltda / Licitante 2. 
Mensagem 10/08/2021 16:50:31 PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise dos documentos de habilitação da empresa Titânia 

Comércio e Serviços de Tecnologia de Informação Ltda / Licitante 2, vencedora da fase de 

lances/aceitação, esta Comissão de Licitação resolve declarar a referida empresa HABILITADA. 
Mensagem 10/08/2021 16:51:18 PREGOEIRO: Dando prosseguimento nos trabalhos, iremos iniciar a fase de manifestação de intenção de 

recurso. 
Alteração de Etapa 10/08/2021 16:51:26 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/08/2021 17:26:25 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme 

determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação. 
Alteração de Etapa 10/08/2021 17:26:25 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Titânia Comércio e 

Serviços de Tecnologia de Informação Ltda / Licitante 2 
Mensagem 10/08/2021 17:26:43 PREGOEIRO: Senhores, declaramos esta sessão pública encerrada. 
Adjudicação do Lote 10/08/2021 17:26:53 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Titânia Comércio e Serviços de Tecnologia de 

Informação Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital 
Homologação do Edital 10/08/2021 17:33:18 AUTORIDADE_COMPETENTE: O(s) Lote(s) 0001 do Edital PE 061/2021/SENAR/MT foi (ram) 

homologado(s). 
 

 

 

 

 


