1º ADENDO
Pregão Presencial nº 009/2021/CPL/SENAR/MT
O Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Mato Grosso – SENAR/MT, no uso de
suas atribuições legais, torna público para conhecimento de todos os interessados o 1º (primeiro)
Adendo ao Pregão Presencial nº 009/2021/SENAR/MT, cujo objeto é o Registro de Preços para futura
e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de COMUNICAÇÃO
VISUAL – CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNERS, LONAS, BALÕES, PLACAS DE PVC, INFLÁVEIS,
TENDAS E ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS, atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
de Mato Grosso – SENAR/MT, marcado para ser realizado em 08/03/2021, às 08h30min, com as
seguintes alterações:
No Anexo I, Termo de Referência, altera-se a descrição do lote 09 constante do item 3.1. da seguinte
forma:
Onde se lê:
LOTE 09
Item

01

Descritivo

Unid.

Tenda inflável, confeccionada em nylon emborrachado, com impressão
digital total, medindo 5mx5m, com instalação de velcro na parte do fundo
Unidade
para colocação de cortina.
Arte a ser fornecida pela contratante.

Qtd.

Valor
Unitário

Valor Total

22

R$ xxxx

R$ xxxxxxx

TOTAL LOTE 09

R$ xxxxxxx

Leia-se:
LOTE 09
Item

01

Descritivo

Unid.

Tenda inflável confeccionada em nylon emborrachado, com impressão
digital total, medindo 5mx5m, com instalação de velcro na parte do fundo
para colocação de cortina no fundo.
Acabamento: atraque por cordas de amarração de nylon, estacas para
Unidade
fixação, motor insuflador e iluminação interna. Voltagem: 110v. Sem
tiragem mínima.

Qtd.

Valor
Unitário

Valor Total

22

R$ xxxx

R$ xxxxxxx

Arte a ser fornecida pela contratante.
TOTAL LOTE 09

R$ xxxxxxx

Considerando as alterações efetuadas no edital de Pregão Presencial nº 009/2021/SENAR/MT acima
citadas; considerando que há ainda um lapso temporal de 17 (dezessete) dias até data marcada para
a realização do certame em epígrafe, mantenha-se a data de abertura da sessão pública do
procedimento licitatório em evidência, no mesmo horário e local previamente estabelecidos.
Os demais itens do Pregão Presencial nº 009/2021/SENAR/MT, permanecem inalterados.
Cuiabá (MT), 19 de fevereiro de 2021.
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