ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE REUNIÃO
Nº. 015/2022
Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois às 14h00min, na sede do Serviço Nacional de

Aprendizagem Rural - Administração Regional do Estado do Paraná – SENAR/PR, a Comissão de Licitações do
SENAR PR e sua Equipe de Apoio, deram início aos trabalhos de abertura de Reunião Pública visando futura
elaboração de edital de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
TRANSPORTE TERRESTRE, SENDO VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS. A comissão informa que
compareceu a empresa Sendpax Viagens Ltda. Iniciada a sessão foi feita a leitura dos itens 2, 3 e 5 do
documento “Reunião Pública” que está publicado no site do Sistema Faep. Dando sequência à reunião, é
respondida as questões do item 3: Analisar se o projeto a ser desenvolvido é exequível. Em resposta, o

representante da empresa informou sobre a exequibilidade do projeto, questionando o dia da semana a ser
realizado o evento Agrinho, sendo que a equipe técnica informou que a adesão poderá ser dos 399 municípios do
Paraná, porém a partir de agosto saberá de onde são as inscrições. A resposta é que é exequível, repassando que a
cobrança é feita até 200 km rodados de forma diária, a partir de 200 km o valor é por km livre. Sobre a
contratação, o representante da empresa informou que o edital de licitação deve prever e especificar que a
contratação é para agencia de viagens, pois o dono da frota não tem o montante para atender ao SENAR. A
forma de cotação seria até 200 km o valor da diária. A partir de 200 km, o valor da quilometragem livre, sendo
dois itens. Foi entendido que o ano de fabricação do veículo, pode ser de até 10 anos. O representante da
empresa informou que seria melhor exigir ônibus de até 42 lugares. Foi informado que os fornecedores dos
ônibus deverão apresentar os seguinte documentos: registro na ANTT, CNH do motorista e o documento do
veículo. Para precificar deverá ser informado as rotas, datas e quantidades de pessoas em cada rota, porém pelo
serviço ser estimado, é possível precificar. A precificação pode ocorrer de seguinte forma: com dois itens, o de
quilometragem livre e o item de diária. Hoje a empresa Sendpax informou que não tem um contrato deste
formato, especificamente terrestre. Foi informado que caso o ônibus fique parado por mais de um dia, há
acréscimo de valores. Nada mais havendo a tratar, a Comissão de Licitação encerrou a sessão, determinando a
lavratura da ATA que foi por todos assinada.
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