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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021/SENAR-AR/MT 

Aos vinte e nove dias do mês de março de 2021 às 08:30 horas, no espaço Cenarium Rural, nas 

dependências da Sede do SENAR-AR/MT, localizado na Rua Engº. Edgard Prado Arze, s/n, Quadra 01, 

Setor A, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, CEP 78.049-015, reuniram-se o Pregoeiro, Senhor 

JULEAN FARIA DA SILVA (em substituição a LUCIANO ALVES) e equipe de apoio ALINE ANNE 

MOREIRA LIMA e THAYLA JOANA SCHENBERGER (em substituição a FERNANDA AMARAL BRITO DOS 

REIS), ambos nomeados pela Portaria nº 012/2020/CA, conforme documentos constantes do referido 

processo, para recebimento e abertura dos envelopes contendo propostas de preços e os 

documentos de habilitação do presente certame. 

PREGÃO Nº: 025/2021 

PROCESSO: 180870/2020   

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para prestação de serviço 

de FRETAMENTO DE AERONAVE (TÁXI AÉREO), para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural Administração Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT. 

REGISTRO DO PREGÃO 

O Pregoeiro declarou, em voz audível, aberta a sessão pública licitatória, descrevendo sucintamente 

todos os procedimentos a serem observados. 

Todavia, não acudiram interessados para participar da licitação, razão pela qual aguardou-se o 

período de 30 (trinta) minutos, após a abertura da sessão pública, tendo em vista a possibilidade de 

comparecimento extemporâneo de eventual interessado para participar do certame, pelo que a 

espera restou frustrada. 

ENCERRAMENTO 

O Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, decretou o procedimento licitatório DESERTO.  

Não havendo mais nada a tratar, o Pregoeiro encerrou os trabalhos da Comissão, da qual lavrou-se a 

presente ata, que será lida e assinada por todos os presentes. 

Cuiabá(MT), 29 de março de 2021, às 09h04min.  
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