
 
 

 

  

 

 

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 

014/2019/SENAR-AR/MT, cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual 

aquisição de CAMISAS PÓLO, para atender ao SENAR-AR/MT, marcado para ser realizado 

em 27/03/2019, às 08h30min, com as seguintes alterações: 

 

1.  No Anexo I - Termo de Referência - do Edital do Pregão Presencial nº 

014/2019/SENAR-AR/MT, 3. Do Quantitativo e Descritivo dos Objetos – Lote Único – 

Item 01, altera-se o quanto se segue: 

 

Onde se lê: 

Serviço de confecção de camisas - Modelo: Polo feminino, manga longa, no modelo baby 

look, com dois botões frontais; Tamanhos: 50 (M) e 50 (G); Artes: logomarcas em Silk screen 

na cor branca no peito e nas costas; Tecido: 67% de poliéster e 33% de viscose; Cor: Verde 

(Pantone 3415 C). 

Leia-se: 

Camisa Polo feminina, manga longa, no modelo baby look, com dois botões frontais; 

Tamanhos: 50 (M) e 50 (G); Artes: logomarcas em Silk screen na cor branca no peito e nas 

costas; Tecido: 67% de poliéster e 33% de viscose; Cor: Verde (Pantone 3415 C). 

 

2.  No Anexo I - Termo de Referência - do Edital do Pregão Presencial nº 

014/2019/SENAR-AR/MT, 3. Do Quantitativo e Descritivo dos Objetos – Lote Único – 

Item 02, altera-se o quanto se segue: 

 

Onde se lê: 

Serviço de confecção de camisas - Modelo: Polo feminino, manga longa, no modelo baby 

look, com dois botões frontais; Tamanhos: 50 (M) e 50 (G); Artes: logomarcas em Silk screen 

na cor branca no peito e nas costas; Tecido: 96% de algodão e 4% de elastano - penteado; 

Cor: Verde (Pantone 3415 C). 

Leia-se: 

Camisa Polo feminina, manga longa, no modelo baby look, com dois botões frontais; 

Tamanhos: 50 (M) e 50 (G); Artes: logomarcas em Silk screen na cor branca no peito e nas 

costas; Tecido: 96% de algodão e 4% de elastano - penteado; Cor: Verde (Pantone 3415 C). 
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Assim sendo, tendo em vista que a alteração não impacta na formulação das propostas, fica 

mantido a data e o horário (27/03/2019 às 08h30min.) e o local de realização do certame, de 

acordo com o previamente estabelecido no instrumento convocatório. 

Os demais itens do Pregão Presencial nº 014/2019/SENAR-AR/MT, permanecem 

inalterados. 

Cuiabá (MT), 21 de março de 2019. 

 

 

JULEAN FARIA DA SILVA 

Pregoeiro - SENAR-AR/MT 

(original assinado) 


