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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021/SENAR/MT 

Aos seis dias do mês de abril de 2021 às 13:30 horas, no espaço Cenarium Rural,  na 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 e equipe de apoio CELSO RICARDO BRANCO BARRRETO e FERNANDA 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: 026/2021  

PROCESSO: 12350/2021 

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS, mediante requisição, compreendendo a reserva, marcação, emissão, 

remarcação, endosso e entrega de bilhetes, com disponibilização eletrônica, física ou PTA – 

Prepaid Ticket Advice), para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso 

– SENAR/MT. 

REGISTRO DO PREGÃO 

A sessão foi declarada aberta pelo Pregoeiro que, em voz audível, descreveu sucintamente os 

procedimentos a serem obedecidos, bem como alertou aos presentes da responsabilidade ao 

participarem do Pregão sob regime do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 

Dado início aos trabalhos, conforme indicado no edital, o licitante presente entregou a 

documentação pertinente ao credenciamento.  

Apresentaram-se para o CREDENCIAMENTO objetivando à participação no procedimento, os 

interessados e respectivos representantes legais, como segue: 

Proponente CNPJ Representante 

AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI 24.538.995/0001-07 TALISSA JAMIILY DA SILVA ARRUDA 

ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - 

ME 
36.932.853/0001-09 SELMO RODRIGUES DE MORAES 

CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E 

TURISMO LTDA. 
03.488.137/0001-25 GILBERTO SEIJI SASAKI 

MG3 VIAGENS E TURISMO LTDA ME 23.937.500/0001-50 DENISE TOLOSA NOGUEIRA 

Foi realizada pesquisa junto ao site http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis, onde não se 

constatou nenhuma punição em nome da(s) empresa(s). 

Logo após o credenciamento, o Pregoeiro solicitou dos interessados a entrega dos envelopes 

contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO rubricando-se, 

por todos os presentes, os fechos dos envelopes apresentados. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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De imediato procedeu-se a abertura dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

Uma vez abertos os ENVELOPES DE HABILITAÇÃO e analisado os documentos pertinentes, 

constatou-se que ambas empresas cumpriram com as exigências do edital, razão pela qual as 

mesmas foram declaradas HABILITADAS. 

Na sequência foram abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, que foram 

rubricadas pelo Pregoeiro que proclamou os seus valores, e em conjunto com a equipe de apoio 

verificou a conformidade destas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, 

cujo resultado foi o seguinte: 

LOTE ÚNICO - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

Proponente Proposta Situação Observação 

ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO 

LTDA - ME 
R$ 0,00 Classificado  

CONFIANÇA AGÊNCIA DE 

PASSAGENS E TURISMO LTDA. 
R$ 0,00 Classificado  

AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - 

EIRELI 
R$ 0,00 Classificado  

MG3 VIAGENS E TURISMO LTDA ME R$ 0,00 Classificado  

Tendo em vista que todas as empresas apresentaram proposta com o valor igual, qual seja R$ 

0,00 (zero Reais), procedeu-se o sorteio, nos termos do item 10.5 do edital que prescreve que 

“No caso de empate entre duas ou mais propostas, a escolha se fará, obrigatoriamente, por 

sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer 

outro procedimento”. 

Realizado o sorteio, na presença dos licitantes, obteve-se o seguinte resultado: 

LOTE ÚNICO - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

Proponente Lance Situação Observação 

Propostas Escritas    

ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO 

LTDA - ME 
R$ 0,00 Lance Válido  

ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO 

LTDA - ME 
R$ 0,00 Vencedor  

ENCERRAMENTO 

Cumpre dizer que, de modo a ampliar a área de competição, foi dada a mais ampla e irrestrita 

publicidade ao certame licitatório pela Internet, via e-mail, como também em jornal diário de 

grande circulação local, porém, apesar da ampla publicidade compareceram apenas 04 (quatro) 

empresas interessadas para participar do certame.  

O Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, diante de todo o ocorrido, declarou habilitada e 

vencedora da fase de lances a empresa ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - ME. 
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Dessa forma a empresa vencedora foi notificada a apresentar Proposta de Preço Realinhada, 

devidamente acompanhada da Planilha de Composição de Custos, para análise e decisão da 

autoridade competente acerca da adjudicação. 

Não houve manifestação imediata e motivada de intenção de recurso. 

A presente ata é o fiel registro da sessão pública do Pregão nº 026/2021/SENAR-AR/MT, que 

depois de lida e achada conforme, é assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e proponentes. 

Por fim, esgotado as etapas processuais deste edital, em obediência ao Art. 20, inciso XIII, do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, encaminha-se o presente à autoridade 

competente para conhecimento, análise e decisão acerca da adjudicação dos lotes às empresas 

vencedoras e homologação do processo. 

Cuiabá(MT), 06 de abril de 2021, às 15h43min. 

 
JULEAN FARIA DA SILVA 

Pregoeiro 

 
CELSO RICARDO BRANCO BARRRETO 

Equipe de Apoio 

 
FERNANDA BRITO DOS REIS 

Equipe de Apoio 

 

 
GILBERTO SEIJI SASAKI 

CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E 

TURISMO LTDA 

TALISSA JAMIILY DA SILVA ARRUDA 

AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - 

EIRELI 

 
 

SELMO RODRIGUES DE MORAES 

ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - ME 

DENISE TOLOSA NOGUEIRA 

MG3 VIAGENS E TURISMO LTDA ME 

 


