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1º ADENDO  

Pregão Eletrônico nº 068/2022/SENAR/MT 

A Pregoeira 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 1º (primeiro) Adendo ao Pregão Eletrônico 

nº 068/2022/SENAR/MT, cujo objeto do presente instrumento a especificação para 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR MENSALIDADE, SEM 

MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, para atender ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantidades 

e especificações constantes neste Edital e seus anexos, marcado para ser realizado 

em 01/06/2022, às 09h00min (horário de Brasília), com a seguinte alteração:  

 
Onde lê-se: 

3.1. Quantidade total a ser registrada: 

TABELA DE ITENS 

Item Descritivo Unid. Qtd. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

(...) 

 

    

02 

Locação de Veículo utilitário, caminhonete tipo 

pick-up cabine simples 02 (duas) portas, sem 

motorista, combustível Flex (gasolina e álcool) 

potência mínima de 90 (noventa) cavalos de 

potência, direção hidráulica, ar condicionado, 

travas elétricas, radio player, capota marítima, 

película de escurecimento nos vidros cor Branca 

ou Prata com máximo 02 (dois) ano de fabricação 

e no máximo 60.000 mil km rodados, manutenção 

a cargo da contratada.   

Quilometragem Livre. 

Mensal 18 R$ XXXX R$ XXXX 

03 

Locação de Veículo tipo SUV, bicombustível 

(álcool e gasolina), com as seguintes 

especificações: 04 (quatro) portas, sem motorista, 

tração 4x2, capacidade para 05 (cinco) passageiros, 

120 (cento e vinte) cavalos de potência, 

transmissão automática, ar condicionado, direção 

hidráulica, CD player ou tecnologia 

Mensal 18 R$ XXXX R$ XXXX 
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equivalente/superior, travas elétricas, 

desembaçador traseiro, air bag e freios ABS.  Cor 

Branca, ou Prata com no máximo 02 (dois) ano de 

fabricação e no máximo 60.000 mil km rodados, 

manutenção a cargo da CONTRATADA.  

Quilometragem Livre. 

TOTAL GERAL DA TABELA R$ XXXX 

 

Leia-se: 

3.1. Quantidade total a ser registrada: 

TABELA DE ITENS 

Item Descritivo Unid. Qtd. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

(...) 

 

    

02 

Locação de Veículo utilitário, caminhonete tipo 

pick-up cabine simples 02 (duas) portas, sem 

motorista, combustível Flex (gasolina e álcool) 

potência mínima de 84 (oitenta e quatro) cavalos 

de potência, direção hidráulica, ar condicionado, 

travas elétricas, radio player, capota marítima, película 

de escurecimento nos vidros cor Branca ou Prata com 

máximo 02 (dois) ano de fabricação e no máximo 

60.000 mil km rodados, manutenção a cargo da 

contratada.   

Quilometragem Livre. 

Mensal 18 R$ XXXX R$ XXXX 

03 

Locação de Veículo tipo SUV, combustível Flex 

(álcool e gasolina), com as seguintes especificações: 

04 (quatro) portas, sem motorista, tração 4x2, 

capacidade para 05 (cinco) passageiros, 120 (cento e 

vinte) cavalos de potência, transmissão automática, ar 

condicionado, direção hidráulica, CD player ou 

tecnologia equivalente/superior, travas elétricas, 

desembaçador traseiro, air bag e freios ABS.  Cor 

Branca, ou Prata com no máximo 02 (dois) ano de 

fabricação e no máximo 60.000 mil km rodados, 

manutenção a cargo da CONTRATADA.  

Quilometragem Livre. 

Mensal 18 R$ XXXX R$ XXXX 

TOTAL GERAL DA TABELA R$ XXXX 
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Considerando que a alteração acima afeta a formulação das propostas de preços, 

altera-se a data de abertura da sessão pública do procedimento licitatório para 

13/06/2022/2022 as 09h:00min (horário de Brasília), no mesmo local previamente 

estabelecidos.  

Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no site 

https://sistemafamato.org.br/senarmt/licitacoes/ e 

www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como na sede do SENAR/MT na Gerência 

de Licitações e Contratos, de segunda-feira a sexta-feira das 08h30min às 12h30min e 

das 14h30min às 16h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA) ou pelo e-mail 

cpl@senarmt.org.br 

Os demais itens, permanecem inalterados.  

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.  

 

Cuiabá (MT), 30 de maio de 2022. 

 

 

(Original Assinado) 

DANDRA RENATA SOUZA LIMA  

Pregoeira SENAR/MT 

 


