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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021/SENAR-AR/MT 

Aos trinta dias do mês de março de 2021 às 08:30 horas, no 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 e equipe de apoio ANA CRISTINA CIGERZA SILVA (em substituição à 

MÁRCIA IZIDORO PISTORI VITAL) e NASLA JANAINA DIAS WOJCIECHOWSKI, 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: 023/2021 

PROCESSO: 8860/2020 

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

prestação de serviços de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA SATÉLITE E SUPORTE 

TÉCNICO, abrangendo acesso e distribuição do sinal, durante os eventos do Programa 

Mutirão Rural, 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 ao(s) presente(s) da responsabilidade ao 

participar(em) 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.  

Nesse panorama, apresentou-se para o credenciamento, objetivando a participação no 

procedimento, o interessado e respectivo representante legal, como segue:  

Proponente CNPJ Representante 

TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA 

SATÉLITE EIRELI 
21.557.625/0001-29 VANDERLEI BOSCHETTO 

Tendo em vista o comparecimento de apenas uma empresa interessada em participar do 

presente certame, aguardou-se 15 (quinze) minutos com vistas ao eventual comparecimento de 

outros interessados, todavia, não compareceu mais nenhum interessado, assim como não houve 

protocolo de envelopes de outras empresas. 

Destarte, com fundamento no art. 5º, inciso V, §2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR, a validade da licitação não ficará comprometida na modalidade pregão, se inviabilizada 

a fase de lances, em razão da apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta. 
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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 do interessado a entrega dos envelopes 

contendo a PROPOSTA COMERCIAL e a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO rubricando-se, por 

todos os presentes, os fechos dos envelopes apresentados. 

De imediato procedeu-se a abertura do envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

Uma vez aberto o ENVELOPE DE HABILITAÇÃO e analisados os documentos pertinentes, 

constatou-se que a empresa licitante cumpriu com as exigências do edital, razão pela qual a 

mesma foram declarada HABILITADA. 

Na sequência foram abertos os envelopes contendo a PROPOSTA COMERCIAL, que foi 

rubricada pelo Pregoeiro que proclamou o seu valor, e em conjunto com a equipe de apoio 

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

cujo resultado foi o seguinte: 

LOTE ÚNICO -  LINK DE INTERNET VIA SATÉLITE E TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

Proponente Proposta Situação Observação 

TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES 

VIA SATÉLITE EIRELI 
R$ 624.300,00 Classificado  

Uma vez que compareceu apenas uma empresa para participar do certame licitatório, o que 

impossibilitou a fase de lances, o Pregoeiro convidou o autor da proposta escrita classificada para 

negociação, apresentou o seguinte resultado: 

LOTE ÚNICO -  LINK DE INTERNET VIA SATÉLITE E TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

Proponente Lance Situação Observação 

Propostas Escritas    

TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES 

VIA SATÉLITE EIRELI 
R$ 624.300,00 Lance Válido  

1a. Rodada de lances    

TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES 

VIA SATÉLITE EIRELI 
R$ 428.580,00 Negociação  

2a. Rodada de lances    

TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES 

VIA SATÉLITE EIRELI 
R$ 428.580,00 Vencedor  

Após negociação, a empresa TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI abaixou o valor 

da proposta ofertada para o certame, o qual ficou abaixo do préviamente estimado para a 

contratação. 

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 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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grande circulação local, porém, apesar da ampla publicidade compareceu apenas 01 (um) 

empresas interessadas para participar do certame.  

O Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, declarou habilitada e vencedora da fase de lances 

a empresa TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI. 

O menor preço ofertado ficou dentro do previamente estimado pelo SENAR-AR/MT. 

Dessa forma a empresa vencedora foi notificada a apresentar a Proposta de Preços Realinhada, 

devidamente acompanhada da Planilha de Composição de Custos. 

Questionado sobre a intenção de interposição de recurso, não houve manifestação imediata e 

motivada de intenção de recurso. 

A presente ata é o fiel registro da sessão pública do Pregão nº 023/2021/SENAR/MT, que depois 

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

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 e homologação do 

processo. 

Cuiabá (MT), 30 de março de 2021, às 09h45min. 

 
JULEAN FARIA DA SILVA 

Pregoeiro 

 
ANA CRISTINA CIGERZA SILVA 

Equipe de Apoio 

 
NASLA JANAINA DIAS WOJCIECHOWSKI 

Equipe de Apoio 

 
VANDERLEI BOSCHETTO 

TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI 


