Pregão Presencial nº 001/2022/SENAR/MT
Protocolo nº 35464/2021
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS E VAN, COM
MOTORISTA, POR DIÁRIA E SEMANAL, para atender as necessidades do Centro de
Treinamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT,
localizado no município de Água Boa/MT, conforme condições, quantidades e
especificações constantes no Edital e seus anexos.
Data da sessão: 16/03/2022, às 08h:30min (Horário Local), na forma presencial, em sessão
pública na Sede do Sindicato Rural de Água Boa, situado na Av. Araguaia, 344 - Centro II,
Água Boa - MT, 78635-000134.
O Pregoeiro: ANA CRISTINA CIGERZA SILVA, do Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural de Mato grosso- SENAR/MT, no uso de suas atribuições, vem através do presente
documento informar o resultado do Certame Licitatório, acima mencionado, para o qual
sagraram vencedoras as seguintes empresas:
LUAN CADORE E CIA LTDA
CNPJ Nº 08.609.304/0001-62
LOTE 01
Item

Descritivo

Unid.

Qtd.

Valor
Unitário

Valor Total

Diária

10

R$ 3.350,00

R$ 33.500,00

Locação Ônibus convencional ou
executivo com motorista (Intermunicipal
com parada em outro município). Serviço
de transporte de passageiros, com
capacidade mínima de 44 (quarenta e
quatro) pessoas sentadas. O veículo deve
01

ser novo ou seminovo com no máximo 10
(dez) anos de uso, contados da data da
prestação do serviço, considerando a data da
fabricação. Deverá estar equipado com
direção hidráulica, ar condicionado, com
todas as normas e acessórios exigidos pelo
CONTRAN. Quilometragem livre.
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AVISO DE RESULTADO

executivo com motorista (Municipal).
Serviço de transporte de passageiros, com
capacidade mínima de 44 pessoas sentadas.
O veículo deve ser novo ou seminovo com
no máximo 10 (dez) anos de uso, contados
02

da data da prestação do serviço,

Diária

15

R$ 2.150,00

R$ 32.250,00

Semanal
(Domingo
a
Sábado)

20

R$
12.575,00

R$ 251.500,00

Semanal
(Domingo
a
Sábado)

10

R$
17.533,25

R$ 175.332,50

considerando a data da fabricação. Deverá
estar equipado com direção hidráulica, ar
condicionado, com todas as normas e
acessórios exigidos pelo CONTRAN.
Quilometragem livre.
Locação Ônibus convencional ou
executivo com motorista (municipal).
Serviço de transporte de passageiros,
capacidade mínima de 44 pessoas sentadas.
O veículo deve ser novo ou seminovo com
no máximo 10 (dez) anos de uso, contados
03

da data da prestação do serviço,
considerando a data da fabricação. Deverá
estar equipado com direção hidráulica, ar
condicionado, com todas as normas e
acessórios exigidos pelo CONTRAN.
Quilometragem livre.
Locação Ônibus convencional ou
executivo com motorista (Intermunicipal
com parada em outro município). Serviço
de transporte de passageiros, com
capacidade mínima de 44 (quarenta e

04

quatro) pessoas sentadas. O veículo deve
ser novo ou seminovo com no máximo 10
(dez) anos de uso, contados da data da
prestação do serviço, considerando a data da
fabricação. Deverá estar equipado com
direção hidráulica, ar condicionado, com
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Locação Ônibus convencional ou

CONTRAN. Quilometragem livre.
VALOR TOTAL LOTE 01 R$ 492.582,50 (quatrocentos e noventa e dois mil quinhentos e oitenta
e dois reais e cinquenta centavos)
FRACASSADO
LOTE 02
Item

Descritivo
Locação

de

(Municipal).

Van

Serviço

com
de

Unid.

Qtd.

Valor
Unitário

Valor Total

Diária

100

R$ XXXX

R$ XXXX

Diária

25

R$ XXXX

R$ XXXX

motorista

transporte

de

passageiros, com capacidade mínima de 16
(dezesseis)

passageiros

sentados

(não

incluindo o motorista). O veículo deve ser
01

novo ou seminovo com no máximo 10 (dez)
anos de uso, contados da data da prestação
do

serviço,

considerando

a

data

da

fabricação. Deverá estar equipado com
direção hidráulica, ar condicionado, com
todas as normas e acessórios exigidos pelo
CONTRAN. Quilometragem livre.
Locação

de

Van

com

motorista

(Intermunicipal sem parada em outro
município).

Serviço

de

transporte

de

passageiros, com capacidade mínima de 16
(dezesseis)

passageiros

sentados

(não

incluindo o motorista. O veículo deve ser novo
02

ou seminovo com no máximo 10 (dez) anos
de uso, contados da data da prestação do
serviço, considerando a data da fabricação.
Deverá

estar

equipado

com

direção

hidráulica, ar condicionado, com todas as
normas

e

acessórios

exigidos

CONTRAN. Quilometragem livre.
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todas as normas e acessórios exigidos pelo

de

Van

com

motorista

(Intermunicipal com parada em outro
município).

Serviço

de

transporte

de

passageiros, com capacidade mínima de 16
(dezesseis)

passageiros

sentados

(não

incluindo o motorista. O veículo deve ser novo
03

ou seminovo com no máximo 10 (dez) anos

Diária

25

R$ XXXX

R$ XXXX

10

R$ XXXX

R$ XXXX

15

R$ XXXX

R$ XXXX

de uso, contados da data da prestação do
serviço, considerando a data da fabricação.
Deverá

estar

equipado

com

direção

hidráulica, ar condicionado, com todas as
normas

e

acessórios

exigidos

pelo

CONTRAN. Quilometragem livre.
Locação

de

(Municipal).

Van

Serviço

com
de

motorista

transporte

de

passageiros, com capacidade mínima de 16
(dezesseis)

passageiros

sentados

(não

incluindo o motorista. O veículo deve ser novo
04

Semanal
(Domingo
de uso, contados da data da prestação do a Sábado)
ou seminovo com no máximo 10 (dez) anos

serviço, considerando a data da fabricação.
Deverá

estar

equipado

com

direção

hidráulica, ar condicionado, com todas as
normas

e

acessórios

exigidos

pelo

CONTRAN. Quilometragem livre.
Locação

de

Van

com

motorista

(Intermunicipal sem parada em outro
município).

Serviço

de

transporte

de

passageiros, com capacidade mínima de 16
05

Semanal
(Sábado a
incluindo o motorista. O veículo deve ser novo Domingo)
(dezesseis)

passageiros

sentados

(não

ou seminovo com no máximo 10 (dez) anos
de uso, contados da data da prestação do
serviço, considerando a data da fabricação.
Deverá

estar

equipado
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Locação

normas

e

acessórios

exigidos

pelo

CONTRAN. Quilometragem livre.
Locação

de

Van

com

motorista

(Intermunicipal com parada em outro
município).

Serviço

de

transporte

de

passageiros, com capacidade mínima de 16
(dezesseis)

passageiros

sentados

(não

incluindo o motorista. O veículo deve ser novo
06

Semanal
(Sábado
a
ou seminovo com no máximo 10 (dez) anos
Domingo)
de uso, contados da data da prestação do

15

R$ XXXX

R$ XXXX

serviço, considerando a data da fabricação.
Deverá

estar

equipado

com

direção

hidráulica, ar condicionado, com todas as
normas

e

acessórios

exigidos

pelo

CONTRAN. Quilometragem livre.
VALOR TOTAL LOTE 02 R$ XXXX

Cuiabá/MT, 22 de março de 2022
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hidráulica, ar condicionado, com todas as

O Superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato GrossoSENAR/MT, no uso de suas atribuições, conforme a Portaria nº 033/2019, considerando a
regularidade dos atos procedimentais, resolve:
1. FRACASSAR o Lote 02;
2. HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe;
3. ADJUDICAR o objeto do Lote 01 a Empresa Vencedora de acordo com o menor
preço ofertado para o mesmo, conforme Proposta de Preços Final Realinhada e
Planilha de Composição de Custos acostadas aos autos.
4. DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da
referida empresa.
Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.
FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE CASTRO
SUPERINTENDENTE DO SENAR/MT
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A autenticidade do documento AVISO-DE-RESULTADO-PP-001-2022-Loc-veic-AguaBoadocx_ASSINADO_58089.pdf, pode ser conferida no site: https://colab.sistemafamato.org.br/
validardocumento onde devem ser inseridos os códigos:
Hash: 048df968a80d1dfa5361319da5114a8812944ce4cabec20ac71172c364fd6ec0
Chave: U2FsdGVkX193ue9XsqB8iwSN429Rym918Jr5QqHj9T0%3D
Ou então aponte a câmera do seu celular para este QR Code

Assinado Eletrônicamente por: FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE CASTRO CPF: ***.*1203*-**
Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT
Data da Assinatura: 03/05/2022 15:33:34
Endereço IP: 177.119.186.177
Latitude: -23.6283 Longitude: -46.6409

Para ir direto à página de validação deste documento, clique aqui!
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

