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1º ADENDO  

Pregão Presencial nº 002/2020/CPL/SENAR-AR/MT 

  

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 1º (primeiro) Adendo ao Pregão Presencial nº 002/2020/SENAR-AR/MT, 

cujo objeto é o Registro de Preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, 

ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS para atender ao SENAR-AR/MT, marcado para ser 

realizado em 30/01/2020, às 08h30min, com as seguintes alterações: 

No Anexo I, Termo de Referência, Item 3. DO QUANTITATIVO E DESCRITIVO DOS OBJETOS, 

altera-se o texto do Lote 16, Item 01 da seguinte forma: 

Onde se lê: 

“Mesa de trabalho reta retangular, dimensões 1400mm largura x 600mm profundidade x 750mm 

de altura, confeccionada em chapa de MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as 

faces com filme termo prensado de melaminico, com espessura de 0,2 mm, texturizado semi 

fosco e antirreflexo, bordo em torno do tampo encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm 

de espessura mínima, colada, arestas arredondadas, com um orifício no lado direito do tampo 

para passagem de cabos, e com acabamento de passa cabo em PVC. A fixação do tampo na 

estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina M6. ” 

Leia-se: 

“Mesa de trabalho reta retangular, dimensões 1400mm largura x 600mm profundidade x 750mm 

de altura, confeccionada em chapa de MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as 

faces com filme termo prensado de melaminico, com espessura de 0,2 mm, texturizado semi 

fosco e antirreflexo, na cor branca, bordo em torno do tampo encabeçado com fita de 

poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, colada, arestas arredondadas, com um orifício no 

lado direito do tampo para passagem de cabos, e com acabamento de passa cabo em PVC. A 

fixação do tampo na estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina M6. ” 

Os demais itens do Pregão Presencial nº 091/2019/SENAR-AR/MT, permanecem inalterados. 

Cuiabá (MT), 27 de janeiro de 2020. 

 

RODRIGO DE OLIVEIRA FISCHDICK 

Pregoeiro  

SENAR-AR/MT 

(Original assinado) 

 


