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1º ADENDO  

Pregão Presencial nº 032/2020/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 032/2020/SENAR-AR/MT, 

cujo objeto é o Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para a prestação 

de serviço de LOCAÇÃO ANUAL DE VEÍCULOS (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL), 

para atender ao SENAR-AR/MT, marcado para ser realizado em 19/06/2020, às 08h30min, com 

as seguintes alterações: 

No Anexo I, Termo de Referência, altera-se o texto dos Itens 4.5. e 7.2. da seguinte forma: 

Onde se lê: 

“4.5. Disponibilizar os veículos em no máximo 10 (dez) dias corridos, contados a partir da assinatura 

do contrato ou instrumento equivalente, sob pena de multa diária de 1% (um por cento) do valor do 

lote da Ata de Registro de Preços ao qual foi vencedor”. 

“7.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar os veículos em no máximo 10 (dez) dias corridos, 

contados a partir da assinatura do contrato ou instrumento equivalente, sob pena de multa diária de 

1% (um por cento) do valor do lote da Ata de Registro de Preços ao qual foi vencedor”. 

Leia-se: 

“4.5. Disponibilizar os veículos em no máximo 40 (quarenta) dias corridos, contados a partir da 

assinatura do contrato ou instrumento equivalente, sob pena de multa diária de 1% (um por cento) do 

valor do lote da Ata de Registro de Preços ao qual foi vencedor”. 

“7.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar os veículos em no máximo 40 (quarenta) dias corridos, 

contados a partir da assinatura do contrato ou instrumento equivalente, sob pena de multa diária de 

1% (um por cento) do valor do lote da Ata de Registro de Preços ao qual foi vencedor”. 

Considerando as alterações efetuadas no edital de Pregão Presencial nº 032/2020/SENAR-AR/MT 

acima citadas, prorroga-se a data de abertura do certame licitatório para o dia 29/06/2020, no 

mesmo horário e local previamente estabelecidos. 

Os demais itens do Pregão Presencial nº 032/2020/SENAR-AR/MT, permanecem inalterados. 

Cuiabá (MT), 15 de junho de 2020. 

 

 

 

(Original assinado) 

LUCIANO ALVES 

Pregoeiro  

SENAR-AR/MT 

 


