
 

 

P
ág

in
a 
1

 

 

 

1º ADENDO  

Pregão Eletrônico nº 031/2021/CPL/SENAR/MT 

O Pregoeiro 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 031/2021/SENAR/MT, cujo objeto é a AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTO, TIPO EMPILHADEIRA, A DIESEL, para atender ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, cuja sessão de abertura está marcado para 

ocorrer na data de 21/06/2021 às 09h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) na Plataforma Eletrônica 

BBMNET Licitações (Site: www.bbmnetlicitacoes.com.br), com a seguinte alteração: 

No Anexo I, Termo de Referência, retificar a descrição constante do quadro com as especificações 

no do item 3.1. da seguinte forma: 

Onde se lê: 

 

01 

Empilhadeira, 4x4, a diesel, com capacidade mínima de 

carga de 2,5 toneladas. Ano/Modelo correspondente no 

mínimo a emissão da Nota Fiscal. 

Unidade 03 R$ xxxx R$ xxxxx 

 

Leia-se: 

01 

Empilhadeira, 4x2, a diesel, com capacidade mínima de 

carga de 2,5 toneladas. Ano/Modelo correspondente no 

mínimo a emissão da Nota Fiscal. 

Unidade 03 R$ xxxx R$ xxxxx 

 

No item 4. - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, constante do Termo de 

Referência, anexo I ao instrumento convocatório, retificar a redação do subitem 4.2.6., como se segue: 

Onde se lê: 

4.2.6. Todos manuais devem ser em idioma português (brasil) do item/objeto ofertado 

 

Leia-se: 

4.2.6. Os manuais de operação devem ser em idioma português (brasil). 

 

Incluir no item 4. - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, constante do Termo de 

Referência, anexo I ao instrumento convocatório, o subitem 4.2.6.1. com o seguinte texto: 

 

“4.2.6.1. Os catálogos de pelas e acessórios poderão ser apresentados na língua original do fabricante 

do item ofertado, desde que contenha figuras/desenhos ilustrativos que facilitem a 

compreensão/identificação da peça/acessório durante a manutenção”. 
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Considerando as alterações efetuadas no edital de Pregão Eletrônico nº 031/2021/SENAR/MT 

acima citada, prorroga-se a data de abertura do certame licitatório para o dia 29/06/2021, no 

mesmo horário e local previamente estabelecidos. 

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), 14 de junho de 2021. 

 

 

 

(Original assinado) 

JOSÉ PAULO SOUZA SANTOS 

Pregoeiro  

SENAR/MT 

 


