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1º ADENDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021/SENAR-MT 

O Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso - SENAR/MT, 

no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento de todos os interessados o 

primeiro adendo ao Pregão Eletrônico nº 032/2021/SENAR-MT, cujo objeto é o Registro de 

Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS INSTRUCIONAIS, para atender ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, marcado para ser 

realizado em 01/06/2021 às 10h00min (horário de Brasília), no sítio da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias, denominado BBMNET Licitações, constante na página eletrônica 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, com as seguintes alterações: 

Com vistas a complementar a especificação do produto, altera-se o descritivo do item 118 do 

lote único da licitação em epígrafe, conforme se segue: 

Onde se lê: 

Item Descritivo Unid. Qtd. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

118 
Etiqueta com tarja – rolo com no mínimo 

100 etiquetas. 
Unidade 1.200 R$ xxxx R$ xxxxxx 

Leia-se: 

Item Descritivo Unid. Qtd. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

118 

Etiqueta com tarja – rolo com no mínimo 

100 etiquetas, com medida aproximada 

de 30 MM X 28 MM. 

Unidade 1.200 R$ xxxx R$ xxxxxx  

O presente Adendo passa a fazer parte integrante do edital de licitação em epígrafe, 

permanecendo inalteradas todas as demais cláusulas e condições que não colidirem com as 

alterações expressas no presente instrumento. 

Tendo em vista que as alterações recaem sobre o objeto da licitação, o que pode afetar a 

formulação da proposta de preços, altera-se a data de realização do Pregão Eletrônico nº 

032/2021/SENAR-MT, cuja abertura da sessão fica remarcada para o dia 22/06/2021 às 

10h00min (horário de Brasília), no sítio eletrônico da BBMNET Licitações, constante na página 

eletrônica www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

Cuiabá (MT), 31 de maio de 2021 

 

 

(Original assinado) 

JULEAN FARIA DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 

SENAR/MT 
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