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1º ADENDO  

Pregão Presencial nº 063/2020/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 063/2020/SENAR/MT, cujo objeto é o Registro de 

Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS 

GRÁFICOS – BLOCOS FICHA DE INSCRIÇÃO E CRACHÁ, para atender ao SENAR/MT, marcado 

para ser realizado em 21/01/2021, às 08h30min, com as seguintes alterações: 

No Anexo I, Termo de Referência, suprimir o item 01 constante do item 3.1. da seguinte forma: 

Onde se lê: 

LOTE ÚNICO 

Item Descritivo Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total 

01 

Serviço especializado em confecção de bloco Ficha 

de Inscrição e avaliação. Capa: 29,7x42,3cm, sem 

impressão, papel AG. Ficha de inscrição: 08 (oito) 

folhas, 21x29,7cm, 1x0 cor em offset 75 gramas, com 

saída em CTP. Ficha de presença: 02 (duas) folha, 

21x29,7cm, 1x0 cor em offset 75 gramas, com saída 

em CTP. Ficha de avaliação: 15 (quinze) folhas, 

21x29,7cm, 1x0 cor em offset 75 gramas, com saída 

em CTP. Montagem especial com envelope de 

25x18,5cm (fechado), 1x0 cores, papel sulfite 120 

gramas, corte e vinco, faca especial, picote na ponta 

da aba de fechamento, fita dupla face. 02 (dois) 

modelos, embalados em pacotes com 50 unidades. 

Tiragem mínima: 500 (quinhentas) unidades. 

Será necessário envio de 01 (uma) amostra para 

aprovação do material. 

Unidade 10.000 R$ xxxx R$ xxxxxxx 

02 

Serviço especializado em confecção de crachá, em 

papel triplex 300 gramas, 4x0 cores, tamanho 

10x13cm, crachá com furo na borda superior e 

cordão em nylon com comprimento mínimo de 70,0 

cm. Diversos modelos, embalados em pacotes com 

50 unidades. 

Tiragem mínima:  50 (cinquenta) unidades. 

Será necessário envio de 01 (uma) amostra para 

aprovação do material. 

Unidade 5.000 R$ xxxx R$ xxxxxxx 

TOTAL LOTE ÚNICO R$ xxxxxxx 

 

Leia-se: 

LOTE ÚNICO 

Item Descritivo Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total 

01 

Serviço especializado em confecção de crachá, em 

papel triplex 300 gramas, 4x0 cores, tamanho 

10x13cm, crachá com furo na borda superior e 

cordão em nylon com comprimento mínimo de 70,0 

Unidade 5.000 R$ xxxx R$ xxxxxxx 
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cm. Diversos modelos, embalados em pacotes com 

50 unidades. 

Tiragem mínima:  50 (cinquenta) unidades. 

Será necessário envio de 01 (uma) amostra para 

aprovação do material. 

TOTAL LOTE ÚNICO R$ xxxxxxx 

 

Considerando as alterações efetuadas no edital de Pregão Presencial nº 063/2020/SENAR/MT 

acima citadas, prorroga-se a data de abertura do certame licitatório para o dia 1ª/02/2021, no 

mesmo horário e local previamente estabelecidos. 

Os demais itens do Pregão Presencial nº 063/2020/SENAR/MT, permanecem inalterados. 

Cuiabá (MT), 20 de janeiro de 2021. 

 

 

 

(Original assinado) 

JOSÉ PAULO SOUZA SANTOS 

Pregoeiro  

SENAR/MT 

 


