1º ADENDO
PREGÃO ELETRÔNICO 032/2022/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 032/2022/SENAR-MT, cujo
objeto do presente instrumento o Registro de Preços para futura e eventual contratação
de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS GRÁFICOS, 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 01/04/2022, 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
06

TABELA DE ITENS
Descritivo
Unid.
CREDENCIAL - Papel tríplex 300g; Cores: 4x4; Unidade
Tamanho: 10x13cm; Acabamento: com dois
furos na borda superior e cordão em nylon
com comprimento mínimo de 70cm; Tiragem
mínima: 100 unidades

Qtd.
7.000

Valor Unitário
R$ XXXX

Tabela Total dos Itens

Valor Total
R$ XXXX

R$ XXXX

Leia-se:
3.1. Quantidade total a ser registrada.
Item
06

TABELA DE ITENS
Descritivo
Unid.
CREDENCIAL - Papel tríplex 300g; Cores: 4x4; Unidade
Tamanho: 10x13cm; Acabamento: com dois
furos na borda superior e cordão em nylon
com comprimento mínimo de 70cm; Tiragem
mínima: 100 unidades

Qtd.
17.000

Valor Unitário
R$ XXXX

Valor Total
R$ XXXX

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
12/04/2022 as 15h: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), 29 de março de 2022.

Original assinado consta no processo
ISLÂNIA FERREIRA DE CAMPOS
Pregoeira - SENAR-MT

