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S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA 

Nº 001/2020/SENAR-AR/MT

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação 
de empresa para a prestação de serviço de ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA 
REFORMA DE SALAS DE AULA, para atender ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do 
Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme condições, 
quantidades e especifi cações constantes no Convite e seus 
anexos.
Data: 24/06/2020
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - Administração Regional do Mato Grosso – 
SENAR-AR/MT – Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, 
Setor A, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista 
franqueada aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – 
Assessoria de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Presidente da CPL: Luciano Alves
Ordenador de Despesas: Normando Corral
OBS: Visando garantir maior segurança a todos os presentes 
na sessão licitatória, inclusive eventuais cidadãos, e em 
cumprimento as medidas de prevenção para mitigar a propagação 
da pandemia, tomaremos as seguintes medidas: permitir a 
pre sença na sessão, preferencialmente, de representantes 
das empresas que não sejam pertencentes ao grupo de risco; 
disponibilizar máscaras, luvas e álcool gel 70%; organizar o 
recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de 
distância entre os presentes; intensifi car a higienização das áreas 
de acesso ao local onde a sessão ocorrerá, bem como higienizar 
o próprio recinto, com especial atenção às superfícies mais 
tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores), 
dentre outras.

S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 029/2020/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação 
de empresa para a prestação de serviço de FOTOCÓPIAS, 
PERFURAÇÃO E ENCADERNAÇÃO, para atender ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do 
Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme condições, 
quantidades e especifi cações constantes no Edital e seus 
anexos. 
Data: 18/06/2020
Horário: 08h:30m in (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - Administração Regional do Mato Grosso 
– SENAR-AR/MT, Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, 
Setor A – Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista 
franqueada aos interessados no site http://www.sistemafamato.
org.br/portal/senar/licitacao_lista.php e na sede do SENAR-AR/
MT – Assessoria de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Luciano Alves
Ordenador de Despesas: Normando Corral
OBS: Visando garantir maior segurança a todos os presentes 
na sessão licitatória, inclusive eventuais cidadãos, e em 
cumprimento as medidas de prevenção para mitigar a propagação 
da pandemia, tomaremos as seguintes medidas: permitir a 
presença na sessão, preferencialmente, de representantes 
das empresas que não sejam pertencentes ao grupo de risco; 
disponibilizar máscaras, luvas e álcool gel 70%; organizar o 
recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de 
distância entre os presentes; intensifi car a higienização das áreas 
de acesso ao local onde a sessão ocorrerá, bem como higienizar 
o próprio recinto, com especial atenção às superfícies mais 
tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores), 
dentre outras.

S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 027/2020/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual Contratação de 
empresa para a prestação de serviço de LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, 
MICRO-ÔNIBUS E VAN COM MOTORISTA, para o Centro de 
Treinamento e Difusão Tecnológica de Sorriso, para atender 
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração 
Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme 
condições, quantidades e especifi cações constantes no Edital e 
seus anexos. 
Data: 18/06/2020
Horário: 08h:00min (horário local).
Local da Audiência Pública: Centro de Treinamento e Difusão 
de Tecnologia de Sorriso, Rodovia BR 163, Km 726, S/Nº, Zona 
Rural. CEP: 78890-000, Sorriso/MT (Anexo ao IMA).
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista 
franqueada aos interessados no site http://www.sistemafamato.
org.br/portal/senar/licitacao_lista.php e na sede do SENAR-AR/
MT – Assessoria de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: José Paulo Souza Santos 
Ordenador de Despesas: Normando Corral
OBS: Visando garantir maior segurança a todos os presentes 
na sessão licitatória, inclusive eventuais cidadãos, e em 
cumprimento as medidas de prevenção para mitigar a propagação 
da pandemia, tomaremos as seguintes medidas: permitir a 
presença na sessão, preferencialmente, de representantes 
das empresas que não sejam pertencentes ao grupo de risco; 
disponibilizar máscaras, luvas e álcool gel 70%; organizar o 
recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de 
distância entre os presentes; intensifi car a higienização das áreas 
de acesso ao local onde a sessão ocorrerá, bem como higienizar 
o próprio recinto, com especial atenção às superfícies mais 
tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores), 
dentre outras.

S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 026/2020/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual Contratação 
de empresa para a prestação de serviço de LOCAÇÃO DE 
ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN COM MOTORISTA, para o 
Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Campo 
Novo do Parecis,  para atender ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado de Mato 
Grosso – SENAR-AR/MT, conforme condições, quantidades e 
especifi cações constantes no Edital e seus anexos. 
Data: 17/06/2020
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Centro de Treinamento e Difusão 
Tecnológica de Campo Novo do Parecis.
Rodovia BR 364, km 82, s/n, zona rural, margem direita, sentido 
Campo Novo do Parecis a Brasnorte/MT, CEP 78.360-000 
(Anexo ao IMA).
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista 
franqueada aos interessados no site http://www.sistemafamato.
org.br/portal/senar/licitacao_lista.php e na sede do SENAR-AR/
MT – Assessoria de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Luciano Alves
Ordenador de Despesas: Normando Corral
OBS: Visando garantir maior segurança a todos os presentes na 
sessão licitatória, inclusive eventuais cidadãos, e em cumprimento 
as medidas de prevenção para mitigar a propagação da pandemia, 
tomaremos as seguintes medidas: permitir a presença na sessão, 
preferencialmente, de representantes das empresas que não sejam 
pertencentes ao grupo de risco; disponibilizar máscaras, luvas e 
álcool gel 70%; organizar o recinto com afastamento mínimo de 1 
(um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes; intensifi car a 
higienização das áreas de acesso ao local onde a sessão ocorrerá, 
bem como higienizar o próprio recinto, com especial atenção às 
superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, 
elevadores), dentre outras.

SENAR-AR/MT
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 025/2020/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual Contratação de 
empresa para a prestação de serviço de BUFFET e COFFEE 
BREAK, bem como ainda o fornecimento de MARMITEX 
E KIT LANCHE, para o Centro de Treinamento e Difusão 
Tecnológica de Campo Novo do Parecis, para atender 
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração 
Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme 
condições, quantidades e especifi cações constantes no Edital e 
seus anexos. 
Data: 16/06/2020
Horário: 14h:0 0min (horário local).
Local da Audiência Pública: Centro de Treinamento e Difusão 
Tecnológica de Campo Novo do Parecis.
Rodovia BR 364, km 82, s/n, zona rural, margem direita, sentido 
Campo Novo do Parecis a Brasnorte/MT, CEP 78.360-000 (Anexo 
ao IMA).
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista 
franqueada aos interessados no site http://www.sistemafamato.
org.br/portal/senar/licitacao_lista.php e na sede do SENAR-AR/
MT – Assessoria de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Julean Faria da Silva
Ordenador de Despesas: Normando Corral
OBS: Visando garantir maior segurança a todos os presentes na 
sessão licitatória, inclusive eventuais cidadãos, e em cumprimento 
as medidas de prevenção para mitigar a propagação da pandemia, 
tomaremos as seguintes medidas: permitir a presença na sessão, 
preferencialmente, de representantes das empresas que não 
sejam pertencentes ao grupo de risco; disponibilizar máscaras, 
luvas e álcool gel 70%; organizar o recinto com afastamento 
mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes; 
intensifi car a higienização das áreas de acesso ao local onde 
a sessão ocorrerá, bem como higienizar o próprio recinto, com 
especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, 
cadeiras, corrimões, elevadores), dentre outras.


