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2º ADENDO  

Pregão Eletrônico nº 010/2021/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 2º (segundo) 

Adendo ao Pregão Eletrônico nº 010/2021/SENAR/MT, cujo objeto é a Aquisição de 01 (um) veículo 

tipo CAMINHÃO, ADAPTADO EM UNIDADE MÓVEL DE ODONTOLOGIA, com todas instalações e 

mobiliários, para as necessidades do Programa Social Mutirão Rural, para atender a missão precípua 

do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, marcado para ser 

realizado em 03/05/2021, às 09h00min, com as seguintes alterações: 

No Edital e no Anexo I, Termo de Referência ao edital em apreço, RETIFICAR e dar publicidade aos 

valores de referência dos itens licitados, da seguinte forma: 

Onde se lê: 

3.1. Quantidade total a ser contratada: 

LOTE 01 

Item Descritivo Unid. Qtd. V. Unit. V. Total 

01 

Veículo, tipo caminhão, chassi 6x2, 

quilometragem: zero (novo). Ano/Modelo 

correspondente no mínimo a emissão da 

Nota Fiscal. 

Unidade 01       R$ xxxxxx R$ xxxxxx 

TOTAL LOTE 01 R$ xxxxxx 

 

LOTE 02 

Item Descritivo Unid. Qtd. V. Unit. V. Total 

01 

Adaptação de veículo tipo caminhão 

em “Unidade Móvel de Odontologia” 

dotado de acessibilidade para cadeirantes, 

com todas as instalações, mobiliários e 

equipamentos necessários, adequados e 

adaptados para atendimento 

odontológico e esterilização de 

equipamentos. 

Unidade 01       R$ xxxxxx R$ xxxxxx 

 

5.1. O valor estimado para a contratação do LOTE 01 é de R$ xxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
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5.2. O valor estimado para a contratação do LOTE 02 é de R$ xxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

Leia-se: 

3.1. Quantidade total a ser contratada: 

LOTE 01 

Item Descritivo Unid. Qtd. V. Unit. V. Total 

01 

Veículo, tipo caminhão, chassi 6x2, 

quilometragem: zero (novo). Ano/Modelo 

correspondente no mínimo a emissão da 

Nota Fiscal. 

Unidade 01       R$ 396.350,00 R$ 396.350,00 

TOTAL LOTE 01 R$ 396.350,00 

 

LOTE 02 

Item Descritivo Unid. Qtd. V. Unit. V. Total 

01 

Adaptação de veículo tipo caminhão 

em “Unidade Móvel de Odontologia” 

dotado de acessibilidade para cadeirantes, 

com todas as instalações, mobiliários e 

equipamentos necessários, adequados e 

adaptados para atendimento 

odontológico e esterilização de 

equipamentos. 

Unidade 01       R$ 760.690,00 R$ 760.690,00 

TOTAL LOTE 02 R$ 760.690,00 

 

5.1. O valor estimado para a contratação do LOTE 01 é de R$ 396.350,00 (Trezentos e noventa e seis 

mil, trezentos e cinquenta reais). 

5.2. O valor estimado para a contratação do LOTE 02 é de R$ 760.690,00 (Setecentos e sessenta mil, 

seiscentos e noventa reais). 

Considerando as alterações efetuadas no edital de Pregão Eletrônico nº 010/2021/SENAR/MT 

acima citadas, e ainda, que o mesmo se encontra agendado para o dia 28/07/2021, o que 
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considerando os prazos regulamentares necessários entre a publicação e a sessão pública do 

certame, não se vislumbra necessidade de prorrogação da data de abertura, fica mantida a data 

agendada para a abertura do aludido pregão, qual seja, dia 28/07/2021, 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), 19 de julho de 2021. 

 

 

(Original assinado) 

NATANAEL MARQUES DE ALCANTARA 

Pregoeiro em substituição 

SENAR/MT 


