
 

 

                                             

 

ADENDO I AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 SENAI-DR/TO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 SENAI-DR/TO 
 
OBJETO: Aquisição de ferramentas diversas para atender as Unidades Operacionais do 

SENAI-DR/TO, nas áreas de automotiva, metalmecânica, automação e 
tecnologia da informação, na forma de Registro de Preços. 

 
 
 
O SENAI-DR/TO, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas 

atribuições comunica aos interessados que houve retificação no edital do Pregão 

Presencial nº 007/2017 e anexo I – Termo de Referência, conforme segue: 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO / SUBITEM 10.3 

 

Onde se lê: 

 

10.3. Após a verificação das Propostas de Preços (Envelope A) das empresas licitantes, a 

Pregoeira comunicará aos participantes quais serão aquelas que continuarão no processo 

licitatório na fase de lances. 

 

Leia-se: 

 

10.3. Após a verificação das Propostas de Preços (Envelope A) das empresas licitantes, a 

Pregoeira poderá encaminhar as propostas de preços para análise e emissão de Parecer 

Técnico do Departamento Requisitante, podendo a critério da comissão, suspender a 

sessão, sendo os licitantes convocados na sessão ou posteriormente para a continuidade 

do certame. O não comparecimento da empresa na sessão de continuidade acarreta a sua 

impossibilidade de ofertar lances, permanecendo o valor da proposta como última oferta. 

 



 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA / ITEM 03 - DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO 

 

                                                   LOTE 5  Item 2 

Onde se lê: 
 

Marreta Oitavada 500kg  
Extra Pesada, cabeça forjada em aço cromo, Têmpera nas faces de impacto. Bases polidas 
e envernizadas, fixação por resina epoxi e pino elástico, cabo em fibra de vidro revestida 
com PP. Empunhadura injetada de PVC. Garantia mínima de 12 meses. 
 

Leia-se: 
 

  Marreta Oitavada 1,5Kg 
Cabeça forjada em aço cromo, tempera nas faces de impacto. Bases polidas e envernizadas, 
fixação por resina epoxi e pina elástico, cabo em fibra de vidro revestida com PP. 
Empunhadura injetada de PVC. Garantia mínima de 12 meses. 

 
 

                                                   LOTE 6  Item 3 

Onde se lê: 
 

Soquete Estriado de 6mm - Encaixe 1/2" 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação.  

 
Leia-se: 
 
 Soquete Estriado de 6mm - Encaixe 3/8" 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 
 
 

                                                  LOTE 6  Item 4 
Onde se lê: 

 
Soquete Estriado de 7mm 1/2" 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 
Leia-se: 
 
Soquete Estriado de 7mm – Encaixe 3/8” 
Em aço Vanadium-31CrV3, acabamento niquelado e cromado. 
Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação. 

 
 
 
 
 

 



 

 

Em virtude das citadas alterações, fica remarcada a abertura do certame licitatório 
para o dia 05 de julho de 2017, as 9 horas no mesmo local. 

 
Por oportuno, esclarecemos que todos os termos do Edital não atingidos pelo 

presente adendo permanecem inalterados. 
 

   Palmas-TO, 21 de junho de 2017. 

 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Presidente CPL / Sistema FIETO 

 


