
 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
 

Pregão Eletrônico nº PE 065/2021/SENAR/MT 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE 

TELHADO, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT 
 

Aos 09 dias do mês de setembro 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. Celso Ricardo Branco Barreto e Evelin Macedo Silva, com o objetivo de 

adquirir Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE 

TELHADO, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT,conforme especificações e 

quantidades definidas no ato convocatório. 
 
Empresas Participantes: 
 

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CPF/CNPJ: 37.278.673/0001-18, ME/EPP:  Sim 
PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI, CPF/CNPJ: 36.907.608/0001-41, ME/EPP:  Sim 

 
Lotes: 

 
Lote 1 - Bobina de chapa #28 (0,43mm),com 30m e 1.200 mm de largura, sendo um lado branco e outro galvanizado.    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 
COF/CNPJ:37.278.673/0001-18 
Data Registro Oferta:08/09/2021 
Hora Registro Oferta:19:05:34 
Valor da Oferta:10.000,00 
Marca do Produto:ARCELORMITTAL 
Motivo da Desclassificação:NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
                                                                                                                                                                           
Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
COF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:08/09/2021 
Hora Registro Oferta:22:54:59 
Valor da Oferta:3.300,00 
Marca do Produto:Acelor 
Motivo da Desclassificação:NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 37.278.673/0001-18 09/09/2021 09:49:00 3.550,00 
 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 2 - Chapa galvanizada #14 (2mm+/- 0,05mm), com 1.200 mm de largura e 3.000mm de comprimento, incluso o serviço de corte 

e dobra, medidas e formato das dobras, conforme modelo em anexo. Dobras: 5x14x30x30x2 cm.    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 



COF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:08/09/2021 
Hora Registro Oferta:22:56:27 
Valor da Oferta:1.527,00 
Marca do Produto:Acelor 
Motivo da Desclassificação:NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:16:58 1.437,80 
 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 3 - Chapa galvanizada #14 (2mm +/- 0,05mm) com 1.200 mm de largura e 3.000 mm de comprimento, incluso o serviço de corte 

e dobra, medidas e formato das dobras, conforme modelo em anexo. Dobras: 5x10x25x25x2 cm.    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
COF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:08/09/2021 
Hora Registro Oferta:22:57:16 
Valor da Oferta:1.527,00 
Marca do Produto:Acelor 
Motivo da Desclassificação:NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:18:48 1.437,80 
 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 4 - Chapa galvanizada #14 (2mm+/-0,05mm) com 1.200mm de largura e 3000mm de comprimento, incluso o serviço de corte e 

dobra, medidas e formato das dobras, conforme modelo em anexo. Dobras:5x15x25x25x2 cm.    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
COF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:08/09/2021 
Hora Registro Oferta:22:58:02 
Valor da Oferta:1.527,00 
Marca do Produto:Acelor 
Motivo da Desclassificação:NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 



PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:19:44 1.437,80 
 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 5 - Chapa perfil U #14 (2mm +/- 0,05mm) dobrado nas seguintes dimensões: 9,5cm na base x 3,0 cm nas laterais x 6.00 m de 

comprimento, conforme representação em anexo.    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 
COF/CNPJ:37.278.673/0001-18 
Data Registro Oferta:08/09/2021 
Hora Registro Oferta:19:06:11 
Valor da Oferta:1.000,00 
Marca do Produto:ARCELORMITTAL 
Motivo da Desclassificação:NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
                                                                                                                                                                           
Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
COF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:08/09/2021 
Hora Registro Oferta:22:58:59 
Valor da Oferta:276,00 
Marca do Produto:Acelor 
Motivo da Desclassificação:NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 37.278.673/0001-18 09/09/2021 09:49:16 299,00 
PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:23:55 265,00 

 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 6 - Chapa perfil U #14 (2mm*/- 0,05mm) dobrado nas seguintes dimensões: 10cm na base de 4cm nas laterais x 6.00m de 

comprimento, conforme representação em anexo.    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 
COF/CNPJ:37.278.673/0001-18 
Data Registro Oferta:08/09/2021 
Hora Registro Oferta:19:06:42 
Valor da Oferta:1.000,00 
Marca do Produto:ARCELORMITTAL 
Motivo da Desclassificação:NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
                                                                                                                                                                           
Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
COF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:08/09/2021 
Hora Registro Oferta:23:00:13 



Valor da Oferta:276,00 
Marca do Produto:Acelor 
Motivo da Desclassificação:NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 37.278.673/0001-18 09/09/2021 09:49:26 349,00 
PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:24:14 260,00 

 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 7 - Telha metálica composta, com núcleo isolante termo acústico em poliestireno (EPS) de espessura de 50 mm, revestida na face 

superior em telha trapezoidal de aço zincado espessura mínima de 0,50 mm com pré-pintura na cor branca e face inferior plana com 

revestimento TVK na cor branca.    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Homologado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
CPF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:36.907.608/0001-41 
Hora Registro Oferta:23:01:05 
Valor da Oferta:180,00 
Marca do Produto:Acelor 
                                                                                                                                                                                                

Desclassificação(ôes):  
Nenhum participante desclassificado. 

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:24:29 174,00 
 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 8 - Parafuso em aço carbono, para fixação de telhas metálicas (termo acústicas de espessura 50mm) em estrutura metálica, com 

cabeça sextavada com cavidade DUH (para alojar arruela de vedação), auto brocante, com arruela de vedação EPDM revestimento 

zincado, Tipo PB 12x5 ou 14x5".    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Homologado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
CPF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:36.907.608/0001-41 
Hora Registro Oferta:23:01:54 
Valor da Oferta:1,80 
Marca do Produto:Irwin 
                                                                                                                                                                                                

Desclassificação(ôes):  
Nenhum participante desclassificado. 

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:24:49 1,74 
PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:39:39 1,66 



 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 9 - Parafuso em aço carbono, para costura de telhas metálicas (telha x telha), com cabeça sextavada com cavidade DUH (para 

alojar arruela de vedação), auto brocante, com arruela de vedação EPDM revestimento zincado, Tipo PB 12 x 7/8" ou 14 x 7/8".    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
COF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:08/09/2021 
Hora Registro Oferta:23:03:24 
Valor da Oferta:1,00 
Marca do Produto:Irwin 
Motivo da Desclassificação:NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:25:07 0,90 
 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 10 - Parafuso em aço carbono, para fixação de acabamentos em metálicas, auto brocante, com cabeça flangeada e fenda tipo 

Philips 4.2x19.    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
COF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:08/09/2021 
Hora Registro Oferta:23:04:17 
Valor da Oferta:1,00 
Marca do Produto:Irwin 
Motivo da Desclassificação:NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:25:23 0,90 
 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 11 - Parafuso 8mm com rosca soberba e cabeça flangeada tipo Philips 4.0x50mm.    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   



Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
COF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:08/09/2021 
Hora Registro Oferta:23:05:06 
Valor da Oferta:1,90 
Marca do Produto:Irwin 
Motivo da Desclassificação:NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:26:38 0,90 
 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 12 - Bucha de nylon 8 mm com anel na borda.    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
COF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:08/09/2021 
Hora Registro Oferta:23:06:31 
Valor da Oferta:0,80 
Marca do Produto:Anjo 
Motivo da Desclassificação:NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:15:43 0,65 
 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 13 - Diluente tipo Thinner (Embalagem com 18 Litros).    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Homologado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
CPF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:36.907.608/0001-41 
Hora Registro Oferta:23:07:27 
Valor da Oferta:335,00 
Marca do Produto:Anjo 
                                                                                                                                                                                                

Desclassificação(ôes):  
Nenhum participante desclassificado. 

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:14:34 326,00 
PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:39:58 306,04 



 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 14 - Eletrodo 6013 com espessura de 3,25mm (Embalagem com 1 KG).    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Homologado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
CPF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:36.907.608/0001-41 
Hora Registro Oferta:23:08:28 
Valor da Oferta:27,00 
Marca do Produto:Maxweld 
                                                                                                                                                                                                

Desclassificação(ôes):  
Nenhum participante desclassificado. 

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:14:10 25,00 
PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:40:45 19,04 

 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 15 - Adesivo selante de poliuretano (Massa PU 44) na cor cinza (Sache com 400 GR ± 200GR).    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):   
Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
COF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:08/09/2021 
Hora Registro Oferta:23:09:38 
Valor da Oferta:46,50 
Marca do Produto:Siloc 
Motivo da Desclassificação:NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
                                                                                                                                                                           

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:13:40 42,90 
 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 16 - Primer óxido de ferro metálico laranja fosco (Embalagem com 18 LT).    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Homologado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
CPF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:36.907.608/0001-41 



Hora Registro Oferta:23:10:52 
Valor da Oferta:423,00 
Marca do Produto:Solventex 
                                                                                                                                                                                                

Desclassificação(ôes):  
Nenhum participante desclassificado. 

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:13:19 394,00 
 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 17 - Broca de widia 8 mm para concreto.    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Homologado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
CPF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:36.907.608/0001-41 
Hora Registro Oferta:23:12:59 
Valor da Oferta:4,96 
Marca do Produto:Melfi 
                                                                                                                                                                                                

Desclassificação(ôes):  
Nenhum participante desclassificado. 

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:12:56 4,50 
 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 18 - Disco para corte de aço 4 ½ 115x1,2x22,23mm, com 1 ¼ de furo    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Homologado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
CPF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:36.907.608/0001-41 
Hora Registro Oferta:23:13:51 
Valor da Oferta:5,27 
Marca do Produto:Dewalt 
                                                                                                                                                                                                

Desclassificação(ôes):  
Nenhum participante desclassificado. 

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:12:16 4,92 
 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  



Lote 19 - Disco para corte aço 14 com 1 ¼ de furo, 350mmx3,2mmx25,4mm A30 S BF41de acordo com a ABNT NBR 15.230 ANSI 

B7.1 MAX RPM 4.297 80m/s.    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Homologado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Empresa:PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
CPF/CNPJ:36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta:36.907.608/0001-41 
Hora Registro Oferta:23:14:59 
Valor da Oferta:36,00 
Marca do Produto:Dewalt 
                                                                                                                                                                                                

Desclassificação(ôes):  
Nenhum participante desclassificado. 

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 36.907.608/0001-41 09/09/2021 10:03:10 33,60 
 

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 

 
Número do Lote: 7 
Situação do Lote: Homologado 
 

Empresa Vencedora: PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
CPF/CNPJ: 36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta: 09/09/2021 
Hora Registro Oferta: 10:24:29 
Valor da Oferta: 174,00 
 

Descrição do Produto: Telha metálica composta, com núcleo isolante termo acústico em poliestireno (EPS) de espessura 

de 50 mm, revestida na face superior em telha trapezoidal de aço zincado espessura mínima de 0,50 mm com pré-pintura 

na cor branca e face inferior plana com revestimento TVK na cor branca. 
Marca: Acelor 
Valor Unitário: 174,00 
Quantidade: 1.100,00 
Informação Complementar:  
 

Número do Lote: 8 
Situação do Lote: Homologado 
 

Empresa Vencedora: PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
CPF/CNPJ: 36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta: 09/09/2021 
Hora Registro Oferta: 10:39:39 
Valor da Oferta: 1,66 
 

Descrição do Produto: Parafuso em aço carbono, para fixação de telhas metálicas (termo acústicas de espessura 50mm) 

em estrutura metálica, com cabeça sextavada com cavidade DUH (para alojar arruela de vedação), auto brocante, com 

arruela de vedação EPDM revestimento zincado, Tipo PB 12x5 ou 14x5". 
Marca: Irwin 
Valor Unitário: 1,66 
Quantidade: 3.300,00 
Informação Complementar:  



 

Número do Lote: 13 
Situação do Lote: Homologado 
 

Empresa Vencedora: PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
CPF/CNPJ: 36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta: 09/09/2021 
Hora Registro Oferta: 10:39:58 
Valor da Oferta: 306,04 
 

Descrição do Produto: Diluente tipo Thinner (Embalagem com 18 Litros). 
Marca: Anjo 
Valor Unitário: 306,04 
Quantidade: 6,00 
Informação Complementar:  
 

Número do Lote: 14 
Situação do Lote: Homologado 
 

Empresa Vencedora: PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
CPF/CNPJ: 36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta: 09/09/2021 
Hora Registro Oferta: 10:40:45 
Valor da Oferta: 19,04 
 

Descrição do Produto: Eletrodo 6013 com espessura de 3,25mm (Embalagem com 1 KG). 
Marca: Maxweld 
Valor Unitário: 19,04 
Quantidade: 60,00 
Informação Complementar:  
 

Número do Lote: 16 
Situação do Lote: Homologado 
 

Empresa Vencedora: PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
CPF/CNPJ: 36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta: 09/09/2021 
Hora Registro Oferta: 10:13:19 
Valor da Oferta: 394,00 
 

Descrição do Produto: Primer óxido de ferro metálico laranja fosco (Embalagem com 18 LT). 
Marca: Solventex 
Valor Unitário: 394,00 
Quantidade: 6,00 
Informação Complementar:  
 

Número do Lote: 17 
Situação do Lote: Homologado 
 

Empresa Vencedora: PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
CPF/CNPJ: 36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta: 09/09/2021 
Hora Registro Oferta: 10:12:56 
Valor da Oferta: 4,50 
 

Descrição do Produto: Broca de widia 8 mm para concreto. 
Marca: Melfi 
Valor Unitário: 4,50 
Quantidade: 20,00 
Informação Complementar:  
 

Número do Lote: 18 



Situação do Lote: Homologado 
 

Empresa Vencedora: PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
CPF/CNPJ: 36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta: 09/09/2021 
Hora Registro Oferta: 10:12:16 
Valor da Oferta: 4,92 
 

Descrição do Produto: Disco para corte de aço 4 ½ 115x1,2x22,23mm, com 1 ¼ de furo 
Marca: Dewalt 
Valor Unitário: 4,92 
Quantidade: 120,00 
Informação Complementar:  
 

Número do Lote: 19 
Situação do Lote: Homologado 
 

Empresa Vencedora: PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI 
CPF/CNPJ: 36.907.608/0001-41 
Data Registro Oferta: 09/09/2021 
Hora Registro Oferta: 10:03:10 
Valor da Oferta: 33,60 
 

Descrição do Produto: Disco para corte aço 14 com 1 ¼ de furo, 350mmx3,2mmx25,4mm A30 S BF41de acordo com a 

ABNT NBR 15.230 ANSI B7.1 MAX RPM 4.297 80m/s. 
Marca: Dewalt 
Valor Unitário: 33,60 
Quantidade: 60,00 
Informação Complementar:  
 

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do pregão eletrônico às 11: 57hs, do dia 10 de setembro de 2021, sendo 

a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 

Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico: 
 
___________________________________________ 
Pregoeiro Jose Paulo Souza Santos 
  
 

___________________________________________ 
Equipe de Apoio Celso Ricardo Branco Barreto e Evelin Macedo Silva  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Histórico da Sessão 

 

Edital PE 065/2021/SENAR/MT 
 

Lote 1, Bobina de chapa #28 (0,43mm),com 30m e 1.200 mm de largura, sendo um lado branco e outro galvanizado., Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

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

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

qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 
pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 

Envio de Oferta 08/09/2021 19:05:34 SISTEMA: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 

FERRAMENTAS LTDA / Licitante 1 no valor de 10.000,00. 
Envio de Oferta 08/09/2021 22:54:59 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 2 no valor de 3.300,00. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:00 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/1. 
Mensagem 09/09/2021 09:00:42 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:02:31 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

Licitação, verificará as propostas apresentadas e desclassificará, de forma fundamentada,aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 

Mensagem 09/09/2021 09:30:43 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 
plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 

tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "Os licitantes interessados em participar deste 

procedimento licitatório, quando do cadastro daproposta de preços, não deverão selecionar na plataforma 
eletrônica a opção requerendo osbenefícios 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". 
Mensagem 09/09/2021 09:33:01 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 

plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 

tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 

Mensagem 09/09/2021 09:36:22 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 
SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 

Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:46:23 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada. 
Envio de Oferta 09/09/2021 09:49:00 SISTEMA: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 

LTDA / Licitante 1 no valor de 3.550,00. 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Alteração de Situação 09/09/2021 10:01:24 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:01:35 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta 
Mensagem 09/09/2021 10:04:21 PREGOEIRO: Senhor licitante 2, constatamos neste sistema que valor ofertado está acima do nosso 

estimado. Possui intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa. 
Mensagem 09/09/2021 10:08:27 PREGOEIRO: Senhor licitante, nosso preços estimado está na ordem de R$ 2.871,30 (valor unitário). 
Mensagem 09/09/2021 10:23:09 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 2: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:44 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

cpl@senarmt.org.br a proposta final realinhada juntamente com a composição de custos, para que 
possamos analisar quanto a aceitação ou não. 

Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:19 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:08 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/1 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:35 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/1 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 

convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 
10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 



Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:27 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/1 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:01 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 10/09/2021 09:31:35 PREGOEIRO: Concernente ao item em epígrafe, constatamos que o valor final ofertado restou acima do 

estimado pelo SENAR/MT.Nesse diapasão, 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; 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, uma vez que está acima do 

estimado pelo SENAR/MT, e não representa a seleção da proposta mais vantajosa para esta instituição. 
Desclassificação do Licitante 10/09/2021 09:32:32 PREGOEIRO: Desclassificação do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 2: NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
Mensagem 10/09/2021 09:33:05 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.36 c/c 7.40 do edital, convocamos o licitante subsequente na 

ordem de classificação, para que possa ofertar melhor proposta de preços em sede de negociação. 
Mensagem 10/09/2021 09:43:43 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 1: Bom dia! 

Infelizmente não conseguiremos chegar ao valor estimado. 
Mensagem 10/09/2021 09:48:20 PREGOEIRO: OK SENHOR LICITANTE. 
Mensagem 10/09/2021 10:07:54 PREGOEIRO: Nesse diapasão, considerando que:Considerando que o valor final ofertado pela licitante 2ª 

colocada restou acima do estimado pelo SENAR/MT;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; 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, uma vez que está acima do 
estimado pelo SENAR/MT, e não representa a seleção da proposta mais vantajosa para esta instituição. 

Desclassificação do Licitante 10/09/2021 10:08:30 PREGOEIRO: Desclassificação do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 

FERRAMENTAS LTDA / Licitante 1: NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA 

DO ESTIMADO. NÃO ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 10:08:36 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 10:42:29 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 10/09/2021 10:42:29 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote. Visto que todos os licitantes estão 

desclassificados o lote será declarado como fracassado pelo pregoeiro. 
Mensagem 10/09/2021 10:49:05 PREGOEIRO: Considerando a não aceitação do valor ofertado pelo licitante vencedor na fase de 

lance/aceitação deste item, visto que restaram acima do estimado pelo SENAR/MT e não estão 
condizentes com os preços praticados no mercado; considerando que a referida proposta apresenta de 

sistema eletrônico não reflete a vantajosidade para esta instituição; Considerando que não há 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 este item do procedimento em tela, FRACASSADO. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 10:49:58 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando a não aceitação do valor ofertado pelo licitante vencedor na fase de 

lance/aceitação deste item, visto que restaram acima do estimado pelo SENAR/MT e não estão 
condizentes com os preços praticados no mercado; considerando que a referida proposta apresenta de 

sistema eletrônico não reflete a vantajosidade para esta instituição; Considerando que não há 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 este item do procedimento em tela, FRACASSADO. 
 

Lote 2, Chapa galvanizada #14 (2mm+/- 0,05mm), com 1.200 mm de largura e 3.000mm de comprimento, incluso o serviço de corte e 

dobra, medidas e formato das dobras, conforme modelo em anexo. Dobras: 5x14x30x30x2 cm., Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

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

requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 
qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 
Envio de Oferta 08/09/2021 22:56:27 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 1.527,00. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/2. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:05:00 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 



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

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 
Mensagem 09/09/2021 09:33:01 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 

plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 

tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 

Mensagem 09/09/2021 09:36:22 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 
SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 

Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:46:48 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 09/09/2021 09:51:03 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Mensagem 09/09/2021 09:52:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1, constatamos neste sistema que valor ofertado está acima do nosso 

estimado. Possui intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa. 
Mensagem 09/09/2021 10:09:00 PREGOEIRO: Senhor licitante, nosso preços estimado está na ordem de R$ 1.152,00 (valor unitário). 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:16:58 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 1.437,80. 
Mensagem 09/09/2021 10:18:14 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia Sr. Pregoeiro, não 

temos condições de equiparar nossa oferta ao preço de referência, estou dando os lances com o nosso 
melhor preço possível. 

Mensagem 09/09/2021 10:22:51 PREGOEIRO: Ok senhor licitante. 
Mensagem 09/09/2021 10:23:16 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:44 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

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

possamos analisar quanto a aceitação ou não. 
Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:19 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:08 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/2 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:35 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/2 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 

convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 

10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:27 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/2 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:01 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 10/09/2021 09:40:48 PREGOEIRO: Concernente ao item em epígrafe, constatamos que o valor final ofertado restou acima do 

estimado pelo SENAR/MT.Nesse diapasão, 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; 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, uma vez que está acima do 

estimado pelo SENAR/MT, e não representa a seleção da proposta mais vantajosa para esta instituição. 
Desclassificação do Licitante 10/09/2021 09:48:45 PREGOEIRO: Desclassificação do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1: NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 
ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 

Alteração de Etapa 10/09/2021 09:49:33 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 10:42:45 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 10/09/2021 10:42:45 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 10/09/2021 10:50:29 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando a não aceitação do valor ofertado pelo licitante vencedor na fase de 

lance/aceitação deste item, visto que restaram acima do estimado pelo SENAR/MT e não estão 

condizentes com os preços praticados no mercado; considerando que a referida proposta apresenta de 
sistema eletrônico não reflete a vantajosidade para esta instituição; Considerando que não há 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 este item do procedimento em tela, FRACASSADO. 
 

Lote 3, Chapa galvanizada #14 (2mm +/- 0,05mm) com 1.200 mm de largura e 3.000 mm de comprimento, incluso o serviço de corte 

e dobra, medidas e formato das dobras, conforme modelo em anexo. Dobras: 5x10x25x25x2 cm., Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

quando do cadastro da proposta de preços, não deverão selecionar na plataforma eletrônica a opção 
requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 

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

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 
Envio de Oferta 08/09/2021 22:57:16 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 1.527,00. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/3. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:05:39 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

Licitação, verificará as propostas apresentadas e desclassificará, de forma fundamentada, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 

Mensagem 09/09/2021 09:33:01 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 

plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 
tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 
Mensagem 09/09/2021 09:36:22 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 
Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:46:56 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Mensagem 09/09/2021 09:52:51 PREGOEIRO: Senhor licitante 1, constatamos neste sistema que valor ofertado está acima do nosso 

estimado. Possui intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa. 
Mensagem 09/09/2021 10:09:22 PREGOEIRO: Senhor licitante, nosso preços estimado está na ordem de R$ 1.152,00 (valor unitário). 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:18:48 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 1.437,80. 
Mensagem 09/09/2021 10:23:23 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:44 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

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

possamos analisar quanto a aceitação ou não. 
Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:19 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:09 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/3 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:35 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/3 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 

convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 

10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:27 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/3 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:01 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 10/09/2021 09:41:06 PREGOEIRO: Concernente ao item em epígrafe, constatamos que o valor final ofertado restou acima do 

estimado pelo SENAR/MT.Nesse diapasão, 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; 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, uma vez que está acima do 
estimado pelo SENAR/MT, e não representa a seleção da proposta mais vantajosa para esta instituição. 

Desclassificação do Licitante 10/09/2021 09:49:59 PREGOEIRO: Desclassificação do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1: NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 



ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:50:12 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 10:43:21 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 10/09/2021 10:43:21 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 10/09/2021 10:52:53 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando a não aceitação do valor ofertado pelo licitante vencedor na fase de 

lance/aceitação deste item, visto que restaram acima do estimado pelo SENAR/MT e não estão 
condizentes com os preços praticados no mercado; considerando que a referida proposta apresenta de 

sistema eletrônico não reflete a vantajosidade para esta instituição; Considerando que não há 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 este item do procedimento em tela, FRACASSADO. 
 

Lote 4, Chapa galvanizada #14 (2mm+/-0,05mm) com 1.200mm de largura e 3000mm de comprimento, incluso o serviço de corte e 

dobra, medidas e formato das dobras, conforme modelo em anexo. Dobras:5x15x25x25x2 cm., Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

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

requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 
qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 
Envio de Oferta 08/09/2021 22:58:02 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 1.527,00. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/4. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:05:49 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

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

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 
Mensagem 09/09/2021 09:33:01 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 

plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 

tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 

Mensagem 09/09/2021 09:36:22 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 
Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:47:20 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Mensagem 09/09/2021 09:53:00 PREGOEIRO: Senhor licitante 1, constatamos neste sistema que valor ofertado está acima do nosso 

estimado. Possui intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa. 
Mensagem 09/09/2021 10:09:29 PREGOEIRO: Senhor licitante, nosso preços estimado está na ordem de R$ 1.152,00 (valor unitário). 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:19:44 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 1.437,80. 
Mensagem 09/09/2021 10:22:50 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:23:29 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:44 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

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

possamos analisar quanto a aceitação ou não. 
Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:19 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:09 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/4 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:35 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/4 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 
convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 

Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 



Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:29 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 
10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 

Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:28 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/4 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:01 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 10/09/2021 09:41:13 PREGOEIRO: Concernente ao item em epígrafe, constatamos que o valor final ofertado restou acima do 

estimado pelo SENAR/MT.Nesse diapasão, 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; 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, uma vez que está acima do 

estimado pelo SENAR/MT, e não representa a seleção da proposta mais vantajosa para esta instituição. 
Desclassificação do Licitante 10/09/2021 09:50:41 PREGOEIRO: Desclassificação do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1: NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:52:36 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 10:43:38 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 10/09/2021 10:43:38 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 10/09/2021 10:53:09 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando a não aceitação do valor ofertado pelo licitante vencedor na fase de 

lance/aceitação deste item, visto que restaram acima do estimado pelo SENAR/MT e não estão 
condizentes com os preços praticados no mercado; considerando que a referida proposta apresenta de 

sistema eletrônico não reflete a vantajosidade para esta instituição; Considerando que não há 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 este item do procedimento em tela, FRACASSADO. 
 

Lote 5, Chapa perfil U #14 (2mm +/- 0,05mm) dobrado nas seguintes dimensões: 9,5cm na base x 3,0 cm nas laterais x 6.00 m de 

comprimento, conforme representação em anexo., Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

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

requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 
qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 
Envio de Oferta 08/09/2021 19:06:11 SISTEMA: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 

FERRAMENTAS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.000,00. 
Envio de Oferta 08/09/2021 22:58:59 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 2 no valor de 276,00. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/5. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:06:01 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

Licitação, verificará as propostas apresentadas e desclassificará, de forma fundamentada, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 

Mensagem 09/09/2021 09:33:01 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 
plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 

tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 
Mensagem 09/09/2021 09:36:22 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 
Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:47:28 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada. 
Envio de Oferta 09/09/2021 09:49:16 SISTEMA: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 

LTDA / Licitante 1 no valor de 299,00. 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Alteração de Situação 09/09/2021 10:02:30 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema 



Mensagem 09/09/2021 10:09:52 PREGOEIRO: Senhor licitante, nosso preços estimado está na ordem de R$ 194,24 (valor unitário). 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:15:30 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta 
Mensagem 09/09/2021 10:17:35 PREGOEIRO: Senhor licitante 2, constatamos nesta plataforma que o mesmo sagrou-se vencedor deste 

item. 
Mensagem 09/09/2021 10:17:50 PREGOEIRO: O valor final ofertar está acima do nosso estimado. 
Mensagem 09/09/2021 10:18:10 PREGOEIRO: Questionamos se tem intenção de ofertar melhor proposta de preços. 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:23:55 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

2 no valor de 265,00. 
Mensagem 09/09/2021 10:23:59 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 2: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:44 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

cpl@senarmt.org.br a proposta final realinhada juntamente com a composição de custos, para que 
possamos analisar quanto a aceitação ou não. 

Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:20 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:09 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/5 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:35 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/5 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 

convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 
10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 

Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:27 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/5 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:01 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 10/09/2021 09:33:36 PREGOEIRO: Concernente ao item em epígrafe, constatamos que o valor final ofertado restou acima do 

estimado pelo SENAR/MT.Nesse diapasão, 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; 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, uma vez que está acima do 

estimado pelo SENAR/MT, e não representa a seleção da proposta mais vantajosa para esta instituição. 
Desclassificação do Licitante 10/09/2021 09:33:49 PREGOEIRO: Desclassificação do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 2: NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
Mensagem 10/09/2021 09:33:59 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.36 c/c 7.40 do edital, convocamos o licitante subsequente na 

ordem de classificação, para que possa ofertar melhor proposta de preços em sede de negociação. 
Mensagem 10/09/2021 09:43:48 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 1: Bom dia! 

Infelizmente não conseguiremos chegar ao valor estimado. 
Mensagem 10/09/2021 09:48:07 PREGOEIRO: OK SENHOR LICITANTE. 
Mensagem 10/09/2021 10:08:04 PREGOEIRO: Nesse diapasão, considerando que:Considerando que o valor final ofertado pela licitante 2ª 

colocada restou acima do estimado pelo SENAR/MT;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; 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, uma vez que está acima do 
estimado pelo SENAR/MT, e não representa a seleção da proposta mais vantajosa para esta instituição. 

Desclassificação do Licitante 10/09/2021 10:08:51 PREGOEIRO: Desclassificação do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 

FERRAMENTAS LTDA / Licitante 1: NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA 
DO ESTIMADO. NÃO ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 

Alteração de Etapa 10/09/2021 10:08:59 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 10:43:51 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 10/09/2021 10:43:51 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 10/09/2021 10:53:27 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando a não aceitação do valor ofertado pelo licitante vencedor na fase de 

lance/aceitação deste item, visto que restaram acima do estimado pelo SENAR/MT e não estão 

condizentes com os preços praticados no mercado; considerando que a referida proposta apresenta de 
sistema eletrônico não reflete a vantajosidade para esta instituição; Considerando que não há 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 este item do procedimento em tela, FRACASSADO. 
 

Lote 6, Chapa perfil U #14 (2mm*/- 0,05mm) dobrado nas seguintes dimensões: 10cm na base de 4cm nas laterais x 6.00m de 



comprimento, conforme representação em anexo., Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

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

requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 
qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 
Envio de Oferta 08/09/2021 19:06:42 SISTEMA: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 

FERRAMENTAS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.000,00. 
Envio de Oferta 08/09/2021 23:00:13 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 2 no valor de 276,00. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/6. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:06:09 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

Licitação, verificará as propostas apresentadas e desclassificará, de forma fundamentada, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 

Mensagem 09/09/2021 09:33:01 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 
plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 

tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 
Mensagem 09/09/2021 09:36:22 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 
Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:47:36 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada. 
Envio de Oferta 09/09/2021 09:49:26 SISTEMA: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 

LTDA / Licitante 1 no valor de 349,00. 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Alteração de Situação 09/09/2021 10:02:38 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema 
Mensagem 09/09/2021 10:10:05 PREGOEIRO: Senhor licitante, nosso preços estimado está na ordem de R$ 232,22 (valor unitário). 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:11:37 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta 
Mensagem 09/09/2021 10:15:57 PREGOEIRO: Senhor licitante 2, constatamos que o mesmo foi vencedor da fase de lances. 
Mensagem 09/09/2021 10:16:32 PREGOEIRO: Certificamos que o valor final ofertado está acima do nosso estimado. 
Mensagem 09/09/2021 10:16:47 PREGOEIRO: Preço de referência já divulgado no chat. 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:24:14 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

2 no valor de 260,00. 
Mensagem 09/09/2021 10:24:17 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 2: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:24:20 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 2: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:44 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

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

possamos analisar quanto a aceitação ou não. 
Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:20 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:09 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/6 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:36 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/6 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 

convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 

10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:28 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/6 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:01 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 10/09/2021 09:36:28 PREGOEIRO: Concernente ao item em epígrafe, constatamos que o valor final ofertado restou acima do 

estimado pelo SENAR/MT.Nesse diapasão, 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; 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, uma vez que está acima do 
estimado pelo SENAR/MT, e não representa a seleção da proposta mais vantajosa para esta instituição. 

Desclassificação do Licitante 10/09/2021 09:37:09 PREGOEIRO: Desclassificação do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 2: NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
Mensagem 10/09/2021 09:37:23 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.36 c/c 7.40 do edital, convocamos o licitante subsequente na 

ordem de classificação, para que possa ofertar melhor proposta de preços em sede de negociação. 
Mensagem 10/09/2021 09:43:55 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 1: Bom dia! 

Infelizmente não conseguiremos chegar ao valor estimado. 
Mensagem 10/09/2021 09:47:57 PREGOEIRO: Ok senhor licitante. 
Mensagem 10/09/2021 10:08:11 PREGOEIRO: Nesse diapasão, considerando que:Considerando que o valor final ofertado pela licitante 2ª 

colocada restou acima do estimado pelo SENAR/MT;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; 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, uma vez que está acima do 
estimado pelo SENAR/MT, e não representa a seleção da proposta mais vantajosa para esta instituição. 

Desclassificação do Licitante 10/09/2021 10:09:09 PREGOEIRO: Desclassificação do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 

FERRAMENTAS LTDA / Licitante 1: NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA 

DO ESTIMADO. NÃO ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 10:09:12 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 10:44:14 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 10/09/2021 10:44:14 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 10/09/2021 10:53:44 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando a não aceitação do valor ofertado pelo licitante vencedor na fase de 

lance/aceitação deste item, visto que restaram acima do estimado pelo SENAR/MT e não estão 

condizentes com os preços praticados no mercado; considerando que a referida proposta apresenta de 
sistema eletrônico não reflete a vantajosidade para esta instituição; Considerando que não há 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 este item do procedimento em tela, FRACASSADO. 
 

Lote 7, Telha metálica composta, com núcleo isolante termo acústico em poliestireno (EPS) de espessura de 50 mm, revestida na face 

superior em telha trapezoidal de aço zincado espessura mínima de 0,50 mm com pré-pintura na cor branca e face inferior plana com 

revestimento TVK na cor branca., Homologado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

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

requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 
qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 
Envio de Oferta 08/09/2021 23:01:05 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 180,00. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/7. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:06:17 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

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

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 
Mensagem 09/09/2021 09:33:01 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 

plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 

tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 

Mensagem 09/09/2021 09:36:22 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 
Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:47:48 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 



proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Mensagem 09/09/2021 09:55:00 PREGOEIRO: Senhor licitante 1, constatamos neste sistema que valor ofertado está acima do nosso 

estimado. Possui intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa. 
Mensagem 09/09/2021 09:55:37 PREGOEIRO: Desculpa senhor licitante, para este o valor já esta dentro do nosso estimado. 
Mensagem 09/09/2021 09:55:52 PREGOEIRO: Possui intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa. 
Mensagem 09/09/2021 10:01:39 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: bom dia, possuímos a 

intenção de ofertar proposta mais vantajosa 
Mensagem 09/09/2021 10:10:41 PREGOEIRO: OK. FAVOR OFERTAR NO SISTEMA. 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:24:29 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 174,00. 
Mensagem 09/09/2021 10:24:33 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:44 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

cpl@senarmt.org.br a proposta final realinhada juntamente com a composição de custos, para que 
possamos analisar quanto a aceitação ou não. 

Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:20 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:09 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/7 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:35 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/7 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 

convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 

10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:27 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/7 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:01 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:47:36 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1. 
Mensagem 10/09/2021 11:11:42 PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise dos documentos de habilitação da empresa PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1, vencedora provisória da fase de 
aceitação, esta Comissão de Licitação resolve declarar a referida licitante HABILITADA. 

Alteração de Etapa 10/09/2021 11:11:57 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 11:42:09 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 10/09/2021 11:42:09 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1 
Adjudicação do Lote 10/09/2021 11:57:49 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E 

LOCACOES EIRELI / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital 
Homologação do Edital 10/09/2021 15:31:03 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada 

 

Lote 8, Parafuso em aço carbono, para fixação de telhas metálicas (termo acústicas de espessura 50mm) em estrutura metálica, com 

cabeça sextavada com cavidade DUH (para alojar arruela de vedação), auto brocante, com arruela de vedação EPDM revestimento 

zincado, Tipo PB 12x5 ou 14x5"., Homologado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

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

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

qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 
pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 

Envio de Oferta 08/09/2021 23:01:54 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 1,80. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/8. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:06:24 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

Licitação, verificará as propostas apresentadas e desclassificará, de forma fundamentada, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 

Mensagem 09/09/2021 09:33:01 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 
plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 

tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 
Mensagem 09/09/2021 09:36:23 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 
SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 

Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:47:54 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Mensagem 09/09/2021 09:56:23 PREGOEIRO: Senhor licitante 1, constatamos neste sistema que valor ofertado está acima do nosso 

estimado. Possui intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa. 
Mensagem 09/09/2021 10:11:00 PREGOEIRO: Senhor licitante, nosso preços estimado está na ordem de R$ 1,66 (valor unitário). 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:24:49 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 1,74. 
Mensagem 09/09/2021 10:24:57 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:39:39 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 1,66. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:45 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

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

possamos analisar quanto a aceitação ou não. 
Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:20 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:08 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/8 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:35 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/8 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 

convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 

10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:27 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/8 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:01 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 10/09/2021 09:47:24 PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise da proposta final realinhada juntamente com a 

composição de custo do item em testilha, esta Comissão de Licitação decide-se pela ACEITAÇÃO do 
valor ofertado, uma vez que está condizente com o valor 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 no sistema eletrônico pela licitante vencedora provisória 

do certame em epígrafe de acordo com as regras editalícias estabelecido no subitem 8 do instrumento 

convocatório. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:47:30 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1. 
Mensagem 10/09/2021 11:11:29 PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise dos documentos de habilitação da empresa PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1, vencedora provisória da fase de 
aceitação, esta Comissão de Licitação resolve declarar a referida licitante HABILITADA. 

Alteração de Etapa 10/09/2021 11:12:29 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 11:44:51 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 10/09/2021 11:44:52 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1 
Adjudicação do Lote 10/09/2021 11:57:49 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E 

LOCACOES EIRELI / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital 
Homologação do Edital 10/09/2021 15:31:03 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada 

 

Lote 9, Parafuso em aço carbono, para costura de telhas metálicas (telha x telha), com cabeça sextavada com cavidade DUH (para 

alojar arruela de vedação), auto brocante, com arruela de vedação EPDM revestimento zincado, Tipo PB 12 x 7/8" ou 14 x 7/8"., 

Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

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

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

qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 
pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 

Envio de Oferta 08/09/2021 23:03:24 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 1,00. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:02 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 



Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/9. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:06:30 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

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

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 
Mensagem 09/09/2021 09:33:01 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 

plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 

tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 

Mensagem 09/09/2021 09:36:23 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 
SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 

Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:48:00 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Mensagem 09/09/2021 09:56:39 PREGOEIRO: Senhor licitante 1, constatamos neste sistema que valor ofertado está acima do nosso 

estimado. Possui intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa. 
Mensagem 09/09/2021 10:11:13 PREGOEIRO: Senhor licitante, nosso preços estimado está na ordem de R$ 0,46 (valor unitário). 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:25:07 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 0,90. 
Mensagem 09/09/2021 10:25:11 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:45 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

cpl@senarmt.org.br a proposta final realinhada juntamente com a composição de custos, para que 
possamos analisar quanto a aceitação ou não. 

Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:21 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:08 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/9 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:35 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/9 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 

convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 
10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 

Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:27 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/9 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:02 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 10/09/2021 09:41:24 PREGOEIRO: Concernente ao item em epígrafe, constatamos que o valor final ofertado restou acima do 

estimado pelo SENAR/MT.Nesse diapasão, 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; 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, uma vez que está acima do 

estimado pelo SENAR/MT, e não representa a seleção da proposta mais vantajosa para esta instituição. 
Desclassificação do Licitante 10/09/2021 09:46:57 PREGOEIRO: Desclassificação do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1: NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:47:03 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 10:45:09 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 10/09/2021 10:45:09 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 10/09/2021 10:54:01 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando a não aceitação do valor ofertado pelo licitante vencedor na fase de 
lance/aceitação deste item, visto que restaram acima do estimado pelo SENAR/MT e não estão 

condizentes com os preços praticados no mercado; considerando que a referida proposta apresenta de 

sistema eletrônico não reflete a vantajosidade para esta instituição; Considerando que não há 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 este item do procedimento em tela, FRACASSADO. 

 



Lote 10, Parafuso em aço carbono, para fixação de acabamentos em metálicas, auto brocante, com cabeça flangeada e fenda tipo 

Philips 4.2x19., Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

quando do cadastro da proposta de preços, não deverão selecionar na plataforma eletrônica a opção 
requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 

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

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 
Envio de Oferta 08/09/2021 23:04:17 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 1,00. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/10. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:06:37 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

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

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 
Mensagem 09/09/2021 09:33:01 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 

plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 
tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 
Mensagem 09/09/2021 09:36:23 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 
Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:48:08 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Mensagem 09/09/2021 09:57:39 PREGOEIRO: Senhor licitante 1, constatamos neste sistema que valor ofertado está acima do nosso 

estimado. Possui intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa. 
Mensagem 09/09/2021 10:11:36 PREGOEIRO: Senhor licitante, nosso preços estimado está na ordem de R$ 0,17 (valor unitário). 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:25:23 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 0,90. 
Mensagem 09/09/2021 10:25:26 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:45 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

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

possamos analisar quanto a aceitação ou não. 
Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:21 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:09 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/10 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:36 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/10 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 
convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 

Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 

10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:27 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/10 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:02 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 10/09/2021 09:41:38 PREGOEIRO: Concernente ao item em epígrafe, constatamos que o valor final ofertado restou acima do 

estimado pelo SENAR/MT.Nesse diapasão, 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; 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, uma vez que está acima do 
estimado pelo SENAR/MT, e não representa a seleção da proposta mais vantajosa para esta instituição. 

Desclassificação do Licitante 10/09/2021 09:46:24 PREGOEIRO: Desclassificação do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1: NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:46:44 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 



mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 10:45:30 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 10/09/2021 10:45:30 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 10/09/2021 10:54:17 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando a não aceitação do valor ofertado pelo licitante vencedor na fase de 
lance/aceitação deste item, visto que restaram acima do estimado pelo SENAR/MT e não estão 

condizentes com os preços praticados no mercado; considerando que a referida proposta apresenta de 

sistema eletrônico não reflete a vantajosidade para esta instituição; Considerando que não há 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 este item do procedimento em tela, FRACASSADO. 

 

Lote 11, Parafuso 8mm com rosca soberba e cabeça flangeada tipo Philips 4.0x50mm., Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

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

requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 
qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 
Envio de Oferta 08/09/2021 23:05:06 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 1,90. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/11. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:06:42 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

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

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 
Mensagem 09/09/2021 09:33:01 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 

plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 
tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 
Mensagem 09/09/2021 09:36:23 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 
SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 

Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:48:20 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Mensagem 09/09/2021 10:02:23 PREGOEIRO: Senhor licitante 1, constatamos neste sistema que valor ofertado está acima do nosso 

estimado. Possui intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa. 
Mensagem 09/09/2021 10:11:48 PREGOEIRO: Senhor licitante, nosso preços estimado está na ordem de R$ 0,28 (valor unitário). 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:26:38 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 0,90. 
Mensagem 09/09/2021 10:26:44 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:45 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

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

possamos analisar quanto a aceitação ou não. 
Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:21 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:09 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/11 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:36 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/11 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 
convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 

Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 

10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:27 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/11 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:02 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 



Mensagem 10/09/2021 09:41:46 PREGOEIRO: Concernente ao item em epígrafe, constatamos que o valor final ofertado restou acima do 

estimado pelo SENAR/MT.Nesse diapasão, 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; 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, uma vez que está acima do 

estimado pelo SENAR/MT, e não representa a seleção da proposta mais vantajosa para esta instituição. 
Desclassificação do Licitante 10/09/2021 09:45:59 PREGOEIRO: Desclassificação do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1: NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 
ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 

Alteração de Etapa 10/09/2021 09:46:02 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 10:45:43 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 10/09/2021 10:45:43 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 10/09/2021 10:54:36 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando a não aceitação do valor ofertado pelo licitante vencedor na fase de 

lance/aceitação deste item, visto que restaram acima do estimado pelo SENAR/MT e não estão 

condizentes com os preços praticados no mercado; considerando que a referida proposta apresenta de 

sistema eletrônico não reflete a vantajosidade para esta instituição; Considerando que não há 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 este item do procedimento em tela, FRACASSADO. 
 

Lote 12, Bucha de nylon 8 mm com anel na borda., Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

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

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

qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 
pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 

Envio de Oferta 08/09/2021 23:06:31 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 0,80. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:02 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/12. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:06:48 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

Licitação, verificará as propostas apresentadas e desclassificará, de forma fundamentada, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 

Mensagem 09/09/2021 09:33:01 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 
plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 

tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 
Mensagem 09/09/2021 09:36:23 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 
Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:48:28 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Mensagem 09/09/2021 10:02:44 PREGOEIRO: Senhor licitante 1, constatamos neste sistema que valor ofertado está acima do nosso 

estimado. Possui intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa. 
Mensagem 09/09/2021 10:12:04 PREGOEIRO: Senhor licitante, nosso preços estimado está na ordem de R$ 0,16 (valor unitário). 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:15:43 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 0,65. 
Mensagem 09/09/2021 10:27:00 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:45 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

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

possamos analisar quanto a aceitação ou não. 



Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:22 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:09 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/12 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:36 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/12 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 

convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 
10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 

Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:27 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/12 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:02 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 10/09/2021 09:41:50 PREGOEIRO: Concernente ao item em epígrafe, constatamos que o valor final ofertado restou acima do 

estimado pelo SENAR/MT.Nesse diapasão, 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; 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, uma vez que está acima do 

estimado pelo SENAR/MT, e não representa a seleção da proposta mais vantajosa para esta instituição. 
Desclassificação do Licitante 10/09/2021 09:45:41 PREGOEIRO: Desclassificação do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1: NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:45:45 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 10:45:59 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 10/09/2021 10:45:59 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 10/09/2021 10:54:55 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando a não aceitação do valor ofertado pelo licitante vencedor na fase de 
lance/aceitação deste item, visto que restaram acima do estimado pelo SENAR/MT e não estão 

condizentes com os preços praticados no mercado; considerando que a referida proposta apresenta de 

sistema eletrônico não reflete a vantajosidade para esta instituição; Considerando que não há 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 este item do procedimento em tela, FRACASSADO. 
 

Lote 13, Diluente tipo Thinner (Embalagem com 18 Litros)., Homologado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

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

requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 
qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 
Envio de Oferta 08/09/2021 23:07:27 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 335,00. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/13. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:06:57 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

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

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 
Mensagem 09/09/2021 09:33:01 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 

plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 

tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 

Mensagem 09/09/2021 09:36:23 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 
SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 

Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 



Alteração de Etapa 09/09/2021 09:48:34 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Mensagem 09/09/2021 10:02:53 PREGOEIRO: Senhor licitante 1, constatamos neste sistema que valor ofertado está acima do nosso 

estimado. Possui intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa. 
Mensagem 09/09/2021 10:12:18 PREGOEIRO: Senhor licitante, nosso preços estimado está na ordem de R$ 306,44 (valor unitário). 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:14:34 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 326,00. 
Mensagem 09/09/2021 10:27:10 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:39:58 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 306,04. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:45 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

cpl@senarmt.org.br a proposta final realinhada juntamente com a composição de custos, para que 
possamos analisar quanto a aceitação ou não. 

Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:23 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:09 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/13 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:36 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/13 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 

convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 

10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:27 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/13 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:02 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:45:11 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1. 
Mensagem 10/09/2021 11:10:54 PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise dos documentos de habilitação da empresa PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1, vencedora provisória da fase de 
aceitação, esta Comissão de Licitação resolve declarar a referida licitante HABILITADA. 

Alteração de Etapa 10/09/2021 11:13:00 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 11:45:12 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 10/09/2021 11:45:12 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1 
Adjudicação do Lote 10/09/2021 11:57:50 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E 

LOCACOES EIRELI / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital 
Homologação do Edital 10/09/2021 15:31:03 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada 

 

Lote 14, Eletrodo 6013 com espessura de 3,25mm (Embalagem com 1 KG)., Homologado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

quando do cadastro da proposta de preços, não deverão selecionar na plataforma eletrônica a opção 
requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 

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

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 
Envio de Oferta 08/09/2021 23:08:28 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 27,00. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/14. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:07:05 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

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

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 
Mensagem 09/09/2021 09:33:01 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 

plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 
tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 
Mensagem 09/09/2021 09:36:23 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 
SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 



Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:48:41 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Mensagem 09/09/2021 10:03:11 PREGOEIRO: Senhor licitante 1, constatamos neste sistema que valor ofertado está acima do nosso 

estimado. Possui intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa. 
Mensagem 09/09/2021 10:12:53 PREGOEIRO: Senhor licitante, nosso preços estimado está na ordem de R$ 19,04 (valor unitário). 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:14:10 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 25,00. 
Mensagem 09/09/2021 10:27:23 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:40:45 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 19,04. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:45 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

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

possamos analisar quanto a aceitação ou não. 
Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:23 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:09 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/14 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:36 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/14 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 

convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/14 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 

10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:28 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/14 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:02 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 10/09/2021 09:45:00 PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise da proposta final realinhada juntamente com a 

composição de custo do item em testilha, esta Comissão de Licitação decide-se pela ACEITAÇÃO do 
valor ofertado, uma vez que está condizente com o valor 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 no sistema eletrônico pela licitante vencedora provisória 

do certame em epígrafe de acordo com as regras editalícias estabelecido no subitem 8 do instrumento 

convocatório. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:45:04 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 11:13:18 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 11:13:33 PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise dos documentos de habilitação da empresa PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1, vencedora provisória da fase de 

aceitação, esta Comissão de Licitação resolve declarar a referida licitante HABILITADA. 
Mensagem 10/09/2021 11:45:25 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 10/09/2021 11:45:25 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1 
Adjudicação do Lote 10/09/2021 11:57:49 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E 

LOCACOES EIRELI / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital 
Homologação do Edital 10/09/2021 15:31:03 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada 

 

Lote 15, Adesivo selante de poliuretano (Massa PU 44) na cor cinza (Sache com 400 GR ± 200GR)., Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

quando do cadastro da proposta de preços, não deverão selecionar na plataforma eletrônica a opção 
requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 

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

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 
Envio de Oferta 08/09/2021 23:09:38 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 46,50. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:02 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/15. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:07:12 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

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

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 
Mensagem 09/09/2021 09:33:02 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 



constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 

plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 
tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 
Mensagem 09/09/2021 09:36:23 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 
SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 

Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:48:47 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Mensagem 09/09/2021 10:03:24 PREGOEIRO: Senhor licitante 1, constatamos neste sistema que valor ofertado está acima do nosso 

estimado. Possui intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa. 
Mensagem 09/09/2021 10:13:07 PREGOEIRO: Senhor licitante, nosso preços estimado está na ordem de R$ 30,00 (valor unitário). 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:13:40 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 42,90. 
Mensagem 09/09/2021 10:27:35 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:45 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

cpl@senarmt.org.br a proposta final realinhada juntamente com a composição de custos, para que 
possamos analisar quanto a aceitação ou não. 

Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:23 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:09 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/15 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:36 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/15 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 
convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 

Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 

10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:28 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/15 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:02 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 10/09/2021 09:41:59 PREGOEIRO: Concernente ao item em epígrafe, constatamos que o valor final ofertado restou acima do 

estimado pelo SENAR/MT.Nesse diapasão, 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; 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, uma vez que está acima do 

estimado pelo SENAR/MT, e não representa a seleção da proposta mais vantajosa para esta instituição. 
Desclassificação do Licitante 10/09/2021 09:44:15 PREGOEIRO: Desclassificação do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1: NÃO ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO. VALOR ACIMA DO ESTIMADO. NÃO 

ATENDIMENTO DO SUBITEM 7.32.2. c/c 7.31. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:44:24 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 10:46:13 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 10/09/2021 10:46:13 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 10/09/2021 10:55:13 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Considerando a não aceitação do valor ofertado pelo licitante vencedor na fase de 
lance/aceitação deste item, visto que restaram acima do estimado pelo SENAR/MT e não estão 

condizentes com os preços praticados no mercado; considerando que a referida proposta apresenta de 

sistema eletrônico não reflete a vantajosidade para esta instituição; Considerando que não há 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 este item do procedimento em tela, FRACASSADO. 

 

Lote 16, Primer óxido de ferro metálico laranja fosco (Embalagem com 18 LT)., Homologado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 



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

requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 
qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 
Envio de Oferta 08/09/2021 23:10:52 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 423,00. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:31 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/16. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:07:17 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

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

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 
Mensagem 09/09/2021 09:33:02 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 

plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 

tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 

Mensagem 09/09/2021 09:36:23 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 
Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:48:55 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Mensagem 09/09/2021 10:07:08 PREGOEIRO: Senhor licitante 1, constatamos neste sistema que valor ofertado está acima do nosso 

estimado. Possui intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa. 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:13:19 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 394,00. 
Mensagem 09/09/2021 10:13:19 PREGOEIRO: Senhor licitante, nosso preços estimado está na ordem de R$ 406,20 (valor unitário). 
Mensagem 09/09/2021 10:27:44 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:45 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

cpl@senarmt.org.br a proposta final realinhada juntamente com a composição de custos, para que 
possamos analisar quanto a aceitação ou não. 

Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:23 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:10 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/16 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:36 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/16 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 

convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 
10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 

Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:27 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/16 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:02 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 10/09/2021 09:43:38 PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise da proposta final realinhada juntamente com a 

composição de custo do item em testilha, esta Comissão de Licitação decide-se pela ACEITAÇÃO do 

valor ofertado, uma vez que está condizente com o valor 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 no sistema eletrônico pela licitante vencedora provisória 

do certame em epígrafe de acordo com as regras editalícias estabelecido no subitem 8 do instrumento 
convocatório. 

Alteração de Etapa 10/09/2021 09:43:43 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1. 
Mensagem 10/09/2021 11:13:45 PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise dos documentos de habilitação da empresa PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1, vencedora provisória da fase de 

aceitação, esta Comissão de Licitação resolve declarar a referida licitante HABILITADA. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 11:13:50 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 11:45:49 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 10/09/2021 11:45:49 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1 
Adjudicação do Lote 10/09/2021 11:57:49 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E 

LOCACOES EIRELI / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital 
Homologação do Edital 10/09/2021 15:31:03 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada 



 

Lote 17, Broca de widia 8 mm para concreto., Homologado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

quando do cadastro da proposta de preços, não deverão selecionar na plataforma eletrônica a opção 
requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 

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

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 
Envio de Oferta 08/09/2021 23:12:59 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 4,96. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/17. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:07:22 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

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

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 
Mensagem 09/09/2021 09:33:02 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 

plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 
tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 
Mensagem 09/09/2021 09:36:23 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 
Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:49:03 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Mensagem 09/09/2021 10:06:59 PREGOEIRO: Senhor licitante, constatamos deste sistema, que o valor já esta abaixo do nosso estimado. 

Possui intenção de ofertar melhor proposta de preços. 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:12:56 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 4,50. 
Mensagem 09/09/2021 10:27:59 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:45 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

cpl@senarmt.org.br a proposta final realinhada juntamente com a composição de custos, para que 
possamos analisar quanto a aceitação ou não. 

Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:23 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:09 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/17 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:36 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/17 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 
convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 

Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/17 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 

10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:28 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/17 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:02 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 10/09/2021 09:43:23 PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise da proposta final realinhada juntamente com a 

composição de custo do item em testilha, esta Comissão de Licitação decide-se pela ACEITAÇÃO do 

valor ofertado, uma vez que está condizente com o valor 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 no sistema eletrônico pela licitante vencedora provisória 

do certame em epígrafe de acordo com as regras editalícias estabelecido no subitem 8 do instrumento 
convocatório. 

Alteração de Etapa 10/09/2021 09:43:26 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1. 
Mensagem 10/09/2021 11:13:59 PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise dos documentos de habilitação da empresa PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1, vencedora provisória da fase de 

aceitação, esta Comissão de Licitação resolve declarar a referida licitante HABILITADA. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 11:14:04 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 



Mensagem 10/09/2021 11:57:32 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 10/09/2021 11:57:32 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1 
Adjudicação do Lote 10/09/2021 11:57:50 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E 

LOCACOES EIRELI / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital 
Homologação do Edital 10/09/2021 15:31:03 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada 

 

Lote 18, Disco para corte de aço 4 ½ 115x1,2x22,23mm, com 1 ¼ de furo, Homologado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:05 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

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

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

qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 
pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 

Envio de Oferta 08/09/2021 23:13:51 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 5,27. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:31 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/18. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:07:27 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

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

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 
Mensagem 09/09/2021 09:33:02 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 

plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 

tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 

Mensagem 09/09/2021 09:36:23 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 
Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:49:11 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Mensagem 09/09/2021 10:05:53 PREGOEIRO: Senhor licitante 1, constatamos neste sistema que valor ofertado está acima do nosso 

estimado. Possui intenção de ofertar proposta de preços mais vantajosa. 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:12:16 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 4,92. 
Mensagem 09/09/2021 10:28:10 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:45 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

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

possamos analisar quanto a aceitação ou não. 
Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:23 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:09 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/18 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:36 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/18 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 

convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/18 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 

10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:28 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/18 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:02 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 10/09/2021 09:42:36 PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise da proposta final realinhada juntamente com a 

composição de custo do item em testilha, esta Comissão de Licitação decide-se pela ACEITAÇÃO do 
valor ofertado, uma vez que está condizente com o valor 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 no sistema eletrônico pela licitante vencedora provisória 

do certame em epígrafe de acordo com as regras editalícias estabelecido no subitem 8 do instrumento 

convocatório. 



Alteração de Etapa 10/09/2021 09:43:14 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1. 
Mensagem 10/09/2021 11:14:13 PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise dos documentos de habilitação da empresa PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1, vencedora provisória da fase de 

aceitação, esta Comissão de Licitação resolve declarar a referida licitante HABILITADA. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 11:14:18 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 11:57:16 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 10/09/2021 11:57:16 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1 
Adjudicação do Lote 10/09/2021 11:57:50 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E 

LOCACOES EIRELI / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital 
Homologação do Edital 10/09/2021 15:31:03 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada 

 

Lote 19, Disco para corte aço 14 com 1 ¼ de furo, 350mmx3,2mmx25,4mm A30 S BF41de acordo com a ABNT NBR 15.230 ANSI 

B7.1 MAX RPM 4.297 80m/s., Homologado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 02/09/2021 17:30:06 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Mensagem 08/09/2021 07:49:18 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

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

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

qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 
pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 

Envio de Oferta 08/09/2021 23:14:59 SISTEMA: Envio da proposta do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 36,00. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 08:55:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:00:31 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

065/2021/SENAR/MT/19. 
Mensagem 09/09/2021 09:01:17 PREGOEIRO: Nos termos do subitem 7.4. do edital, declaramos esta sessão pública aberta. 
Mensagem 09/09/2021 09:07:34 PREGOEIRO: Senhores licitantes, consoante estabelecido no subitem 7.7. do edital, está Comissão de 

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

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 
Mensagem 09/09/2021 09:33:02 PREGOEIRO: Senhores licitantes, analisando as proposta de preços apresentadas neste sistema eletrônico, 

constatamos que todas as licitantes participantes deste procedimento licitatório, selecionaram nesta 

plataforma a opção requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006. Nesse viés, vale trazer a 

tona que o subitem 1.8. do ato convocatório preconizou que "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". 

Mensagem 09/09/2021 09:36:23 PREGOEIRO: Nessa confluência, considerando que todos os licitantes estão em igualdade, considerando 

os princípios básicos licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR, iremos dar continuidade no feito, ao passo que declaramos as proposta de preços classificadas. 
Mensagem 09/09/2021 09:38:16 PREGOEIRO: Senhores, dando prosseguimento nos trabalhos iremos passar para a fase de 

lances/aceitação. 
Alteração de Etapa 09/09/2021 09:49:21 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 09/09/2021 09:51:37 PREGOEIRO: Senhor licitante 1 dos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19 está 

online 
Envio de Oferta 09/09/2021 10:03:10 SISTEMA: Envio de lance do PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 

1 no valor de 33,60. 
Mensagem 09/09/2021 10:05:41 PREGOEIRO: Senhor licitante, para este item o valor está abaixo do nosso estimado. Possui intenção de 

ofertar melhor proposta de preços 
Mensagem 09/09/2021 10:28:21 PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1: Bom dia, esse é o nosso 

melhor lance, não há a possibilidade de equipararmos o preço de referência fornecido. 
Mensagem 09/09/2021 10:41:45 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32. favor enviar para o e-mail da 

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

possamos analisar quanto a aceitação ou não. 
Suspensão do Lote 09/09/2021 10:47:24 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 09/09/2021 10:49:09 PREGOEIRO: Agendado lote PE 065/2021/SENAR/MT/19 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão 

pública, desconexão do pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 09/09/2021 
Alteração de Etapa 09/09/2021 10:50:37 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/19 foi reiniciado! 
Mensagem 09/09/2021 11:10:56 PREGOEIRO: Senhores licitantes, considerando a necessidade de analise da proposta final realinhada da 

licitante vencedora dos respectivos itens deste procedimento, nos termos do subitem 7.34. do ato 

convocatório, esta Comissão de Licitação resolve suspender os trabalhos desta sessão pública. 
Mensagem 09/09/2021 11:12:02 PREGOEIRO: Comunicamos o retorno desta sessão sessão pública para a data de 10/09/2021 às 

09h30min (horário de Brasília). 
Suspensão do Lote 09/09/2021 11:13:28 PREGOEIRO: Lote PE 065/2021/SENAR/MT/19 suspenso temporariamente. Pelo motivo Nos termos do 

subitem 7.34. suspende-se os trabalhos desta sessão pública. Retorno dos trabalhos para a data de 

10/09/2021 às 09h30min (horário de Brasília).. Retorno da sessão as 09:30 do dia 10/09/2021 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:30:27 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 065/2021/SENAR/MT/19 foi reiniciado! 
Mensagem 10/09/2021 09:31:02 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, estamos retomando os trabalhos desta sessão pública. 



Mensagem 10/09/2021 09:42:24 PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise da proposta final realinhada juntamente com a 

composição de custo do item em testilha, esta Comissão de Licitação decide-se pela ACEITAÇÃO do 
valor ofertado, uma vez que está condizente com o valor 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 no sistema eletrônico pela licitante vencedora provisória 

do certame em epígrafe de acordo com as regras editalícias estabelecido no subitem 8 do instrumento 

convocatório. 
Alteração de Etapa 10/09/2021 09:42:29 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1. 
Mensagem 10/09/2021 11:14:30 PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise dos documentos de habilitação da empresa PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1, vencedora provisória da fase de 
aceitação, esta Comissão de Licitação resolve declarar a referida licitante HABILITADA. 

Alteração de Etapa 10/09/2021 11:14:37 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo 

mínimo de 30 minuto(s). 
Mensagem 10/09/2021 11:57:05 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 10/09/2021 11:57:05 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante PROMATEC 

SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI / Licitante 1 
Adjudicação do Lote 10/09/2021 11:57:50 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E 

LOCACOES EIRELI / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital 
Homologação do Edital 10/09/2021 15:31:03 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada 

 

 

 

 

 


