
 

1º ADENDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021/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 013/2021/SENAR-MT, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual 

aquisição de MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS MÓVEIS DOS NUCLEOS 

AVANÇADOS DE CAPACITAÇÃO - NAC´s, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de 

Mato Grosso – SENAR/MT, marcado para ser realizado na Plataforma Eletrônica: BBMNET Licitações 

(Site: www.bbmnetlicitacoes.com.br) no dia 08/04/2020, com Abertura da Sessão Pública marcada para às 

09h:00min (horário de Brasília) e prazo para cadastro das propostas até as 08:55min (horário de Brasília) 

da mesma data, com as seguintes alterações: 

Considerando que no dia 08 de abril de 2021, data marcada para a realização do certame licitatório 

(quinta-feira), é Feriado Municipal, no qual se comemora a Fundação da Cidade de Cuiabá/MT, necessário 

se faz prorrogar a data de realização do certame. 

Nesse sentido, conforme preleciona o item 19.11 do instrumento de convocação “Não havendo 

expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será remarcada e devidamente comunicada aos interessados por meio do sistema 

eletrônico”. 

Dessa forma, fica alterada a data de realização da licitação, e, consequentemente, prazo para cadastro das 

propostas, conforme a seguir: 

Onde se lê: 

Data da Sessão: 08/04/2021 

Prazo para cadastro das propostas: Até 08/04/2021 – Horas 08:55min (horário de Brasília) 

Abertura da Sessão Pública: 09h:00min (horário de Brasília). 

Plataforma Eletrônica: BBMNET Licitações (Site: www.bbmnetlicitacoes.com.br). 

Leia-se: 

Data da Sessão: 14/04/2021 

Prazo para cadastro das propostas: Até 14/04/2021 – Horas 08:55min (horário de Brasília) 

Abertura da Sessão Pública: 09h:00min (horário de Brasília). 

Plataforma Eletrônica: BBMNET Licitações (Site: www.bbmnetlicitacoes.com.br). 

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), 06 de abril de 2021 

 

 

(Original assinado) 

JULEAN FARIA DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 

SENAR/MT 
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