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O Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Mato 

Grosso – SENAR-AR/MT, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento 

de todos os interessados o primeiro Adendo ao Pregão Presencial nº 015/2018/SENAR-

AR/MT, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 

especializada na prestação de serviço de LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA 

PALESTRAS, para atender ao SENAR-AR/MT, marcado para ser realizado em 20/03/2018, 

às 14h30min, com as seguintes alterações: 

1.  No Anexo I - Termo de Referência - do Edital do Pregão Presencial nº 015/2018/SENAR-

AR/MT, Item 4 -“Das Especificações Técnicas ou Execução dos Serviços”, por motivo de 

publicação do descritivo do Pregão Presencial nº 007/2018 ao invés do presente Edital, altera-

se o quanto se segue: 

Onde se lê: 

4.1. Das Especificações Técnicas: 

4.1.1. Descritivo geral para todos os containers: 

4.1.1.1. Confecção: 

 Módulo Metálico tipo container habitável. 

 Fabricado em chapa de aço galvanizado, com parede em painel isotérmico, espessura do aço, 

face 0,50 mm pintado na cor branca. 

 Medindo 2,60 x 6,00 x 2,50 m altura. 

 Área total: 15,6m². 

 Laterais: Painel isotérmico EPS 32mm, com espessura de aço, face 0,50mm pintado na cor 

branca.  

 Chassi: Perfis em chapas de aço galvanizado 2,65mm. 

 Teto: Perfis em chapas de aço galvanizado 2,00mm e telhas espessura 0,65mm. 

 Instalação elétrica bivolt, com interruptor. 

4.1.1.2. Revestimento: 

 Revestimento interno branco nas 04 paredes internas, com acabamento liso, que permita fixação 

de adesivos. 

 Revestimento externo branco nas 04 paredes (laterais, frente, fundo e porta), com tinta 

emborrachada termo acústica branca, com acabamento liso, que permita fixação de adesivos. 

 Piso em compensado naval 14 mm, revestido com paviflex 1,6mm. 

 Forro térmico no teto. 

 

Primeiro Adendo ao Pregão Presencial nº 015/2018/SENAR-AR/MT 
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4.1.1.3. Conteúdo: 

 01 porta de acesso ao módulo medindo 0,80 x 2,10m. 

 02 pontos de luz internos, com lâmpada tubular fluorescente T8 FO32W. 

 03 pontos de luz externos, com luminária fluorescente com braço em aço galvanizado curvo e 

refletores. 

 01 bandeja para ar condicionado de 10.000 BTU’S. 

 01 Ar condicionado 10.000 BTU’S, novo. 

 01 extintor de Incêndio portátil baixa pressão pó BC Resil- 12kg, com suporte aço inox para 

piso 40 cm de altura x 20 cm diâmetro. 

 03 acrílicos transparentes medindo 2,00m x 1,00m, na parte frontal do container. 

 01 Exaustor com diâmetro de 40 mm, tensão 127V/ 220V, potência 120W, rotação 1650 RPM, 

vazão 330 m³/min, chave de reversão exaustão e ventilação, com pintura eletrostática (Expóxi). 

 01 balcão revestido de inox medindo 5,00m de comprimento x 1,00m altura x 0,70 cm de 

largura. 

 Armário embaixo do balcão inox, com 01 prateleira localizada na parte inferior do balcão em 

todo seu comprimento, com portas de correr em acrílico liso fumê, puxadores, e laterais em 

inox. 

 01 Pia com cuba Inox funda e torneira inox alta. Medida da cuba 45cm comprimento x 30cm 

largura x 17cm profundidade. Medida total da pia 1,20m x 50cm. 

 Armário embaixo da pia, com porta em acrílico liso, fumê escuro, puxador e com as laterais em 

chapa de inox. 

 01 saída com encanamento para o esgoto e uma entrada para água potável. 

 01 forno elétrico 50 litros. 

 01 Micro-ondas 35 litros. 

 01 geladeira frost free duplex 310 litros. 

 01 fogão industrial de 02 bocas, alta pressão, sem forno, 02 queimadores duplos/chama dupla. 

 01 tomada para geladeira. 

 01 tomada para forno micro-ondas, com voltagem 110V. 

 01 tomada para forno elétrico, com voltagem 110V. 

 01 suporte para micro-ondas. 

 01 suporte para forno elétrico 50 litros. 

 01 suporte em aço inox para pendurar carne, com capacidade para suportar 450kg de carne 

fresca, com pelo menos 2 metros de comprimento, conforme croqui. 

 04 ganchos, tamanho grande, para pendurar a carcaça da carne. 

 01 auto- transformador de energia. 

 

4.1.1.4. Tenda: 

 01 tenda medindo 6,00m largura x 6,00m comprimento, no formato piramidal. A altura do pé 

da tenda deverá ter de 2,95m a 3,20m. Todas as tendas, para todos os containers deverão ser 

padronizadas, com o mesmo modelo, altura e formato. 

 01 ponto de luz interno, na parte central da tenda, com lâmpada fluorescente 23W. 

 02 pontos de luz externos, que serão fixados na testeira da tenda, para iluminar a comunicação 

visual, com lâmpada fluorescente de 23W cada, com braço em aço galvanizado curvo e 

refletores parafusados na estrutura frontal da tenda. 
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4.1.2. Informações Importantes: 

 O SENAR-MT possui 05 geladeiras frost free duplex 310 litros, tensão/voltagem 127 que 

deverão acompanhar os containers. Caso o número de geladeiras não seja suficiente para atender 

a demanda de exposições em determinado momento, é de responsabilidade da contratada que 

forneça o objeto com a mesma descrição. 

 

 O SENAR-MT possui 04 fogões industriais de 02 bocas, alta pressão, sem forno, 02 queimadores 

duplos/chama dupla, registro em metal cromado, grelhas 40x40 cm, que deverão acompanhar os 

containers. Caso o número de fogões não seja suficiente para atender a demanda de exposições 

em determinado momento, é de responsabilidade da Contratada que forneça o objeto com a 

mesma descrição. 

 

 O SENAR-MT possui 02 micro-ondas de 35 litros, que deverão acompanhar os containers de 

vitrine da carne. Caso o número de micro-ondas não seja suficiente para atender a demanda de 

exposições em determinado momento, é de responsabilidade da Contratada que forneça o objeto 

com a mesma descrição.  

 

 O SENAR-MT possui 02 fornos elétricos de 50 litros, que deverão acompanhar os containers. 

Caso o número de forno elétrico não seja suficiente para atender a demanda de exposições em 

determinado momento, é de responsabilidade da Contratada que forneça o objeto com a mesma 

descrição. 

 

 Todos os equipamentos do SENAR-MT são 110V. Para isso, a instituição possui 05 

transformadores para eventuais necessidades. Caso o número de transformador não seja 

suficiente, a Contratada deverá fornecer o mesmo. 

 

 O SENAR-MT possui 05 kits transmissão compostos por 01 TV LED 48”, 01 câmera filmadora, 

01 microfone auricular e 01 caixa de som amplificada, que deverão acompanhar os containers. 

Caso o número de kits não seja suficiente para atender a demanda de exposições em determinado 

momento, é de responsabilidade da Contratada informar ao Contratante com antecedência para 

que seja realizada a providência necessária. 

 

 Todos os equipamentos do SENAR-MT deverão ser fixados no container para que o transporte 

seja realizado. Eles, em hipótese alguma, deverão ser transportados soltos. A geladeira, em 

hipótese alguma, poderá ser transportada deitada. Ficando sob responsabilidade da contratada 

sua manutenção caso haja alguma avaria após o recebimento do material. 

 

 Caso haja a necessidade de transportar mais materiais e/ou equipamentos para os eventos, a 

Contratante deverá informar a Contratada com antecedência e a esta última deverá realizar o 

transporte, conforme os demais já existentes. Ficando sob responsabilidade da contratada sua 

manutenção caso haja alguma avaria após o recebimento do material. 
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Leia-se: 

4.1. Das Especificações Técnicas: 

4.1.1. Descritivo geral para todos os containers: 

• Módulo Metálico tipo Container modelo palestra fabricado em duas chapas de aço pré-

pintada0,30 mm com isopor interno medindo 2,40 x 6,00 x 2,50m de altura interna.  

Área total de 14,40m². 

4.1.1.1 Confecção: 

 Lateral: Perfis em chapas de aço pré pintado 0,30mm com isopor interno; 

 Chassi: Perfis em chapas de aço galvanizado 2,65mm; 

 Piso: Em compensado naval 14 mm, com acabamento similar a madeira (Paviflex; Duraflor) 

 Teto: Perfis em chapas de aço galvanizado 2,00mm e telhas espessura 0,65mm com isopor; 

 Lateral/Piso/Palco: Abertura manual medindo 5,40m largura x 2,20m altura. Sob chassi de 

sustentação em perfis em chapa de aço galvanizado 2,65mm. Contendo também regulagem de 

pé rosqueável para nivelamento e ajustes no solo.  

4.1.1.2. Revestimento: 

 Revestimento interno branco nas 03 paredes internas, com acabamento liso, que permita 

fixação de adesivos.  

 Revestimento externo branco nas 03 paredes (laterais, frente, fundo e porta), com tinta 

emborrachada termo acústica branca, com acabamento liso, que permita fixação de adesivos. 

 Piso em compensado naval 14 mm, com acabamento similar a madeira (Paviflex/Duraflor) 

 Forro térmico no teto. 

4.1.1.3. Conteúdo: 

 01 porta de acesso ao módulo medindo 0,80 x 2,10m.  

 02 pontos de luz internos, com lâmpada tubular fluorescente T8 FO32W.  

 03 pontos de luz externos, com luminária fluorescente com braço em aço galvanizado curvo e 

refletores. 

 06 tomadas instaladas na parte interna do container em altura máxima de 25cm sendo 02 com 

voltagem 220volt e 04 com voltagem 110volt  

 Instalação elétrica bivolt com interruptor. 

 01 Extintor de Incêndio portátil baixa pressão pó BC Resil- 12KG, com suporte aço inox para 

piso 40 cm de altura x 20 cm de diâmetro.  

 02 Suportes fixos para acoplamento de caixa de som 400wts. 

 02 Suportes fixos para encaixe de TV 40 polegadas. 
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4.1.1.4. Tenda: 

 01 tenda medindo 6,00m largura x 6,00m comprimento, no formato piramidal. A altura do pé 

da tenda deverá ter de 2,95m a 3,20m. Todas as tendas, para todos os containers deverão ser 

padronizadas, com o mesmo modelo, altura e formato.  

 01 ponto de luz interno, na parte central da tenda, com lâmpada fluorescente 23W.  

 02 pontos de luz externos, que serão fixados na testeira da tenda, para iluminar a comunicação 

visual, com lâmpada fluorescente de 23W cada, com braço em aço galvanizado curvo e 

refletores parafusados na estrutura frontal da tenda.  

 

4.1.2. Informações Importantes: 

 O SENAR-MT possui 5 kits transmissão compostos por 01 TV LED 48”, 01 Câmera Filmadora, 

01 Microfone Auricular e 01 Caixa de Som Amplificada, que deverão acompanhar os 

containers. Caso o número de kits não seja suficiente para atender a demanda de exposições em 

determinado momento, é de responsabilidade da Contratada informar ao Contratante com 

antecedência para que seja realizada a providência necessária. Todos os equipamentos do 

SENAR-MT são 110v.                                   

 

 Todos os equipamentos do SENAR-MT deverão ser fixados no container para que o 

transporte seja realizado. Eles, em hipótese alguma, deverão ser transportados soltos.  Ficando 

sob responsabilidade da contratada manutenção caso haja alguma avaria após o recebimento 

do material. 

 

 Caso haja a necessidade de transportar mais materiais e/ou equipamentos para os eventos, a 

Contratante deverá informar a Contratada com antecedência e a esta última deverá realizar o 

transporte, conforme os demais já existentes. Ficando sob responsabilidade da contratada sua 

manutenção caso haja alguma avaria após o recebimento do material. 

 

Os demais itens do Pregão Presencial nº 071/2017/SENAR-AR/MT, permanecem 

inalterados. 

Cuiabá (MT), 15 de março de 2018. 

 

 

 

RODRIGO DE OLIVEIRA FISCHDICK 

Pregoeiro - SENAR-AR/MT 

(Original Assinado) 


