
 

1º ADENDO  

PREGÃO ELETRÔNICO 062/2022/SENAR-MT 

 

A Pregoeira 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 Eletrônico nº 062/2022/SENAR-MT, cujo 

objeto do presente instrumento o Registro de Preços para futura e eventual contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços de CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE 

MALHA FRIA, para atender as necessidades do 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: 

 

No Termo de Referência (Anexo I): 

Onde lê-se: 

3.1. Quantidade total a ser registrada.  

Item Descritivo Unid. Qtd. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

Camiseta em malha fria Senar 
Material:67% poliéster, 33% viscose, 
Modelo: Tradicional, gola redonda 
Cor: branco e verde (pantone 3298) 
Tipo de Arte, Estampa:  silkscreen na frente, costas 

e mangas.  
Logomarca: Frente – Símbolo 12,3 (altura) x 13,0 

(comprimento), Nome: 6,7 (altura) x 16,5 
(comprimento)  
Mangas: 3,5 (altura) x 10,5 (comprimento),  
Costas – Símbolo: 8,0 (altura) x 8,5 (comprimento); 

Nome: 4,5 (altura) x 11,00 (comprimento); Endereço 
site: 2,5 (altura) x 26,5 (comprimento).  
Tamanhos para Confecção: 
 P (Altura 67cm x 53cm Largura) 
 M (Altura 69cm x 55cm Largura)  
 G (Altura 71cm x 57cm Largura)   
 GG (Altura 74cm x 59cm Largura) 
 EG (Altura 77cm x 60cm Largura)   
EEGG (Altura 81cm x 64cm Largura).  
Tamanhos (Pedido): conforme informados na 

solicitação de compras.  
Embalagem: As camisetas deverão ser entregues 

embaladas e lacradas em pacotes transparentes 
contendo 10 camisetas no total, nos seguintes 

tamanhos e quantidades:  

Unidade 80.000 R$ XXXX R$ XXXX 



 

02 unidades – Tamanho P 
03 unidades – Tamanho M 
04 unidades – Tamanho G 
03 unidades – Tamanho GG 
02 unidades – Tamanho EG 
01 unidades -   Tamanho EGG 
 As caixas bem como os pacotes utilizadas para 
acondicionar e transportar as camisetas, devem vir 
identificando a quantidade de pacotes (quantos 
pacotes tem na caixa) e quais as quantidades de 
camisetas em cada pacote (quantas camisetas têm 
em cada pacote dentro da caixa). 
Tiragem mínima: 10.000 unidades (totalizando 
1.000 pacotes com 10 camisetas) 

Será necessário o envio de 01 (uma) amostra 
para aprovação do material 

02 

Camiseta em malha fria Senar   
Material:67% poliéster, 33% viscose, 
Modelo: Tradicional, gola redonda 
Cor: branco e verde (pantone 3298) 
Tipo de Arte, Estampa:  silkscreen na frente, costas 

e mangas.  
Logomarca: Frente – Símbolo 12,3 (altura) x 13,0 

(comprimento), Nome: 6,7 (altura) x 16,5 
(comprimento)  
Mangas: 3,5 (altura) x 10,5 (comprimento),  
Costas – Símbolo: 8,0 (altura) x 8,5 (comprimento); 

Nome: 4,5 (altura) x 11,00 (comprimento); Endereço 
site: 2,5 (altura) x 26,5 (comprimento).  
Tamanhos para Confecção: 
 P (Altura 67cm x 53cm Largura) 
 M (Altura 69cm x 55cm Largura)  
 G (Altura 71cm x 57cm Largura)   
 GG (Altura 74cm x 59cm Largura) 
 EG (Altura 77cm x 60cm Largura)   
EEGG (Altura 81cm x 64cm Largura).  
Tamanhos (Pedido): conforme informados na 

solicitação de compras.  
Embalagem: As camisetas deverão ser entregues 

embaladas e lacradas em pacotes transparentes 
contendo 15 camisetas no total, nos seguintes 

tamanhos e quantidades:  
02 unidades – Tamanho P 
03 unidades – Tamanho M 
04 unidades – Tamanho G 
03 unidades – Tamanho GG 
02 unidades – Tamanho EG 
01 unidades - Tamanho EGG 
 As caixas bem como os pacotes utilizadas para 
acondicionar e transportar as camisetas, devem vir 
identificando a quantidade de pacotes (quantos 
pacotes tem na caixa) e quais as quantidades de 
camisetas em cada pacote (quantas camisetas têm 
em cada pacote dentro da caixa). 
Tiragem mínima: 15.000 unidades (totalizando 

1.000 pacotes com 15 camisetas) 
Será necessário o envio de 01 (uma) amostra 
para aprovação do material. 

Unidade 120.000 R$ XXXX R$ XXXX 



 

03 

Camiseta em malha  
Material:67% poliéster, 33% viscose, 
Modelo: Tradicional, gola redonda 
Cor: branco  
Tipo de Arte, Estampa:  silkscreen  

 Arte enviada na   solicitação de compra;  
Tamanhos para Confecção: 
 P (Altura 67cm x 53cm Largura) 
 M (Altura 69cm x 55cm Largura)  
 G (Altura 71cm x 57cm Largura)   
 GG (Altura 74cm x 59cm Largura) 
 EG (Altura 77cm x 60cm Largura)   
EEGG (Altura 81cm x 64cm Largura).  
Tamanhos (Pedido): conforme informados na 

solicitação de compras.  
Embalagem: As camisetas deverão ser entregues 

embaladas e lacradas em pacotes transparentes 
contendo 05 camisetas por tamanho. 
 As caixas bem como os pacotes utilizadas para 
acondicionar e transportar as camisetas, devem vir 
identificando a quantidade e tamanhos das 
camisetas. 
Tiragem mínima:   350 unidades  
Será necessário o envio de 01 (uma) amostra 
para aprovação do material. 

Unidade 5.000 R$ XXXX R$ XXXX 

TOTAL GERAL DA TABELA R$ XXXX 

 

Leia-se: 

3.1. Quantidade total a ser registrada. 

Item Descritivo Unid. Qtd. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

Camiseta em malha fria Senar 
Material:67% poliéster, 33% viscose, 
Modelo: Tradicional, gola redonda 
Cor: branco e verde (pantone 3298) 
Tipo de Arte, Estampa:  silkscreen na frente, costas 

e mangas.  
Logomarca: Frente – Símbolo 12,3 (altura) x 13,0 

(comprimento), Nome: 6,7 (altura) x 16,5 
(comprimento)  
Mangas: 3,5 (altura) x 10,5 (comprimento),  
Costas – Símbolo: 8,0 (altura) x 8,5 (comprimento); 

Nome: 4,5 (altura) x 11,00 (comprimento); Endereço 
site: 2,5 (altura) x 26,5 (comprimento).  
Tamanhos para Confecção: 
 P (Altura 67cm x 53cm Largura) 
 M (Altura 69cm x 55cm Largura)  
 G (Altura 71cm x 57cm Largura)   
 GG (Altura 74cm x 59cm Largura) 
 EG (Altura 77cm x 60cm Largura)   
EEGG (Altura 81cm x 64cm Largura).  
Tamanhos (Pedido): conforme informados na 

solicitação de compras.  

Unidade 80.000 R$ XXXX R$ XXXX 



 

Embalagem: As camisetas deverão ser entregues 

embaladas e lacradas em pacotes transparentes 
contendo 10 camisetas no total, nos seguintes 

tamanhos e quantidades:  
02 unidades – Tamanho P 
02 unidades – Tamanho M 
02 unidades – Tamanho G 
02 unidades – Tamanho GG 
01 unidades – Tamanho EG 
01 unidades – Tamanho EGG 
 As caixas bem como os pacotes utilizadas para 
acondicionar e transportar as camisetas, devem vir 
identificando a quantidade de pacotes (quantos 
pacotes tem na caixa) e quais as quantidades de 
camisetas em cada pacote (quantas camisetas têm 
em cada pacote dentro da caixa). 
Tiragem mínima: 10.000 unidades (totalizando 
1.000 pacotes com 10 camisetas) 

Será necessário o envio de 01 (uma) amostra 
para aprovação do material 

02 

Camiseta em malha fria Senar   
Material:67% poliéster, 33% viscose, 
Modelo: Tradicional, gola redonda 
Cor: branco e verde (pantone 3298) 
Tipo de Arte, Estampa:  silkscreen na frente, costas 

e mangas.  
Logomarca: Frente – Símbolo 12,3 (altura) x 13,0 

(comprimento), Nome: 6,7 (altura) x 16,5 
(comprimento)  
Mangas: 3,5 (altura) x 10,5 (comprimento),  
Costas – Símbolo: 8,0 (altura) x 8,5 (comprimento); 

Nome: 4,5 (altura) x 11,00 (comprimento); Endereço 
site: 2,5 (altura) x 26,5 (comprimento).  
Tamanhos para Confecção: 
 P (Altura 67cm x 53cm Largura) 
 M (Altura 69cm x 55cm Largura)  
 G (Altura 71cm x 57cm Largura)   
 GG (Altura 74cm x 59cm Largura) 
 EG (Altura 77cm x 60cm Largura)   
EEGG (Altura 81cm x 64cm Largura).  
Tamanhos (Pedido): conforme informados na 

solicitação de compras.  
Embalagem: As camisetas deverão ser entregues 

embaladas e lacradas em pacotes transparentes 
contendo 15 camisetas no total, nos seguintes 

tamanhos e quantidades:  
02 unidades – Tamanho P 
03 unidades – Tamanho M 
04 unidades – Tamanho G 
03 unidades – Tamanho GG 
02 unidades – Tamanho EG 
01 unidades - Tamanho EGG 
 As caixas bem como os pacotes utilizadas para 
acondicionar e transportar as camisetas, devem vir 
identificando a quantidade de pacotes (quantos 
pacotes tem na caixa) e quais as quantidades de 
camisetas em cada pacote (quantas camisetas têm 
em cada pacote dentro da caixa). 

Unidade 120.000 R$ XXXX R$ XXXX 



 

Tiragem mínima: 15.000 unidades (totalizando 

1.000 pacotes com 15 camisetas) 
Será necessário o envio de 01 (uma) amostra 
para aprovação do material. 

03 

Camiseta em malha  
Material:67% poliéster, 33% viscose, 
Modelo: Tradicional, gola redonda 
Cor: branco  
Tipo de Arte, Estampa:  silkscreen  

 Arte enviada na   solicitação de compra;  
Tamanhos para Confecção: 
 P (Altura 67cm x 53cm Largura) 
 M (Altura 69cm x 55cm Largura)  
 G (Altura 71cm x 57cm Largura)   
 GG (Altura 74cm x 59cm Largura) 
 EG (Altura 77cm x 60cm Largura)   
EEGG (Altura 81cm x 64cm Largura).  
Tamanhos (Pedido): conforme informados na 

solicitação de compras.  
Embalagem: As camisetas deverão ser entregues 

embaladas e lacradas em pacotes transparentes 
contendo 05 camisetas por tamanho. 
 As caixas bem como os pacotes utilizadas para 
acondicionar e transportar as camisetas, devem vir 
identificando a quantidade e tamanhos das 
camisetas. 
Tiragem mínima:   350 unidades  
Será necessário o envio de 01 (uma) amostra 
para aprovação do material. 

Unidade 5.000 R$ XXXX R$ XXXX 

TOTAL GERAL DA TABELA R$ XXXX 

 

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), 23 de maio de 2022. 

 

 

 

(Original assinado) 

ANA CRISTINA CIGERZA SILVA  

Pregoeira - SENAR-MT 


