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1º ADENDO  

Pregão Presencial nº 066/2019/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 primeiro Adendo ao Pregão Presencial nº 066/2019/SENAR-AR/MT, cujo 

objeto é o Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de confecção de CATÁLOGO, para atender ao SENAR-AR/MT, marcado para 

ser realizado em 07/08/2019, às 08h30min, com as seguintes alterações: 

1. No Anexo I – Termo de Referência, Item - 3. Do Quantitativo e Descritivo dos Objetos, 

Item 01, (Páginas 17 e 18) altera-se o quanto se segue: 

Onde se lê: 

CATÁLOGO – Capa e contracapa: tríplex fosco 350g; Tamanho aberto: 37,0cm; Tamanho fechado: 

19,0 cm; Altura: 30,5cm; Miolo: couché fosco 170g; Quantidade de Páginas: 120; Cores Capa e 

Miolo: 4x4; Acabamento: wire-o branco, sendo com 12 furos (sendo quatro acima, no meio e 

abaixo); Laminação BOPP fosca na capa (F/V) e contracapa (F/V); Faca especial: Serão 60 páginas 

com aba de marcação e 60 páginas sem aba de marcação. 

Leia-se: 

CATÁLOGO – Capa e contracapa: tríplex fosco 350g; Tamanho aberto: 37,0cm; Tamanho fechado: 

19,0 cm; Altura: 30,5cm; Miolo: couché fosco 170g; Quantidade de Páginas: 120; Cores Capa e 

Miolo: 4x4; Acabamento: wire-o branco, sendo com 12 furos (sendo quatro acima, no meio e 

abaixo); Laminação BOPP fosca na capa (F/V) e contracapa (F/V); Faca especial: Serão 60 páginas 

com aba de marcação (todas com facas distintas) e 60 páginas sem aba de marcação. 

Assim sendo, tendo em vista que as alterações impactam na formulação das propostas, fica 

mantido o local de realização do certame, de acordo com o previamente estabelecido no 

instrumento convocatório, todavia, prorroga-se a data e o horário de abertura da sessão pública 

licitatória para 27/08/2019, às 08h30min. 
 

Os demais itens do Pregão Presencial nº 066/2019/SENAR-AR/MT, permanecem inalterados. 

Cuiabá (MT), 16 de agosto de 2019. 

 

 

 

Julean Faria da Silva 

Pregoeiro – SENAR-AR/MT 

(Original Assinado) 


