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1º ADENDO  

Pregão Presencial nº 007/2020/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 007/2020/SENAR-

AR/MT, cujo objeto é o Registro de Preço para futura e eventual aquisição de SQUEEZE E 

MOCHILA, para atender ao SENAR-AR/MT, marcado para ser realizado em 04/02/2020, às 

14h30min, com as seguintes alterações: 

No item 3 do Termo de Referência (DO QUANTITATIVO E DESCRITIVO DOS OBJETOS), altera-se 

o texto do descritivo dos itens 1 e 2 do lote único, da seguinte forma: 

Onde se lê: 

LOTE ÚNICO 

Item Descritivo Unid. Quant. 
Valor (R$) 

Unitário Total 

1 

Squeeze de plástico, com capacidade de 500 ml, bico em silicone incolor, 

com tampa rosqueável, cor verde. Personalizado em 4 cores com gravação 

em Silkscreen.  

Unidade 1000 xxxxxxxx xxxxxxxx 

2 

Mochila tipo saco em nylon ou poliéster, formato 35 cm x 40 cm, fechada 

por enforcamento com 2 cordões e ilhós nas pontas. Personalizado em 4 

cores com gravação em Silkscreen.    

Unidade 1000 xxxxxxxx xxxxxxxx 

Leia-se: 

LOTE ÚNICO 

Item Descritivo Unid. Quant. 
Valor (R$) 

Unitário Total 

1 

Squeeze de plástico, com capacidade de 500 ml, bico em silicone incolor, 

com tampa rosqueável, cor verde. Personalizado em 4 cores com gravação 

em Silkscreen.  A licitante  vencedora da fase de lances, deverá 

apresentar amostra no prazo de 10 (dez) dias corridos. 

Unidade 1000 xxxxxxxx xxxxxxxx 

2 

Mochila tipo saco em nylon ou poliéster, formato 35 cm x 40 cm, fechada 

por enforcamento com 2 cordões e ilhós nas pontas. Personalizado em 4 

cores com gravação em Silkscreen.   A licitante  vencedora da fase de 

lances, deverá apresentar amostra no prazo de 10 (dez) dias corridos. 

Unidade 1000 xxxxxxxx xxxxxxxx 

No item 6 do Termo de Referência (DO LOCAL DE ENTREGA, DO PRAZO E DO RECEBIMENTO), 

subitem 6.1, altera-se o quanto se segue: 

Onde se lê: 

“6.1. Os objetos deverão ser entregues em Cuiabá, na sede do SENAR-AR/MT, situado na rua Eng. 

Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 01, Setor A, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, CEP 78050-

970, no horário de expediente, em dias úteis, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do 

recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento.” 
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Leia-se: 

“6.1. Os objetos deverão ser entregues em Cuiabá, na sede do SENAR-AR/MT, situado na rua Eng. 

Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 01, Setor A, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, CEP 78050-

970, no horário de expediente, em dias úteis, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a contar do 

recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento.” 

Assim sendo, tendo em vista que tal alteração não afeta as características e nem tampouco o 

valor do objeto, ficam mantidos o local, a data e o horário de realização da sessão pública 

licitatória, de acordo com o previamente estabelecido no instrumento convocatório. 

Os demais itens do Pregão Presencial nº 007/2020/SENAR-AR/MT, permanecem inalterados. 

Cuiabá (MT), 30 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

JULEAN FARIA DA SILVA 

Pregoeiro  

SENAR-AR/MT 

 


