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1º ADENDO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021/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 1º (primeiro) Adendo ao Pregão Presencial nº 050/2021/SENAR-MT, 

cujo objeto do presente instrumento o Registro de Preços para futura e eventual 

contratação de empresa especializada na prestação de serviço de FORNECIMENTO 

DE COMBUSTÍVEL – ÓLEO DIESEL, para atender o Centro de Treinamento e Difusão 

Tecnológica do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso 

– SENAR/MT, localizado no Município de Água Boa-MT, conforme condições, 

quantidades e especificações constantes neste Edital e seus anexos, marcado para ser 

realizado em 19/10/2021, às 08h30min (horário local), com a seguinte alteração: 

Onde se lê: 

No Edital  7.2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.2.2.1. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devendo o mesmo ser acompanhado, 

OBRIGATORIAMENTE, de documento que comprove a efetiva execução do 

afirmado no atestado, com datas compatíveis (p. ex. Nota Fiscal, Nota de 

Empenho, Contrato); 

7.2.2.1.1. Entenda-se por compatível que a data constante da Nota Fiscal/Nota de 

Empenho/Contrato não deverá ser superior à do Atestado de Capacidade Técnica; 

7.2.2.1.2. O(s) atestados(s) deverá(ão) constar ainda: nome da empresa onde foram 

fornecidos os objetos, nome completo, telefone e assinatura do responsável da 

empresa que está fornecendo o atestado; 

7.2.2.1.3. Havendo dúvidas acerca da veracidade do Atestado apresentado, a 

Comissão de Licitação poderá realizar a diligência. 

ANEXO I - Termo de Referência  

10. CONDIÇÕES ESPECIAIS E DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

10.1. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de 
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direito público ou privado, devendo o mesmo ser acompanhado, 

OBRIGATORIAMENTE, de documento que comprove a efetiva execução do 

afirmado no atestado, com datas compatíveis (p. ex. Nota Fiscal, Nota de 

Empenho, Contrato); 

10.1.1. Entenda-se por compatível que a data constante da Nota Fiscal/Nota de 

Empenho/Contrato não deverá ser superior à do Atestado de Capacidade Técnica; 

10.1.2. O(s) atestados(s) deverá(ão) constar ainda: nome da empresa onde foram 

fornecidos os objetos, nome completo, telefone e assinatura do responsável da 

empresa que está fornecendo o atestado; 

10.1.3. Havendo dúvidas acerca da veracidade do Atestado apresentado, a 

Comissão de Licitação poderá realizar a diligência. 

Leia-se  

7.2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.2.2.1. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado. 

7.2.2.1.1.  O(s) atestados(s) deverá(ão) constar ainda: nome da empresa onde foram 

fornecidos os objetos, nome completo, telefone e assinatura do responsável da 

empresa que está fornecendo o atestado; 

7.2.2.1.2. Havendo dúvidas acerca da veracidade do Atestado apresentado, a 

Comissão de Licitação poderá realizar a diligência. 

ANEXO I - Termo de Referência  

10. CONDIÇÕES ESPECIAIS E DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

10.1. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado. 

10.1.1. O(s) atestados(s) deverá(ão) constar ainda: nome da empresa onde foram 

fornecidos os objetos, nome completo, telefone e assinatura do responsável da 

empresa que está fornecendo o atestado; 

10.1.2. Havendo dúvidas acerca da veracidade do Atestado apresentado, a 
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Comissão de Licitação poderá realizar a diligência. 

Considerando que a alteração acima não afeta a formulação das propostas de preços, 

mantenha-se a data de abertura da sessão pública do procedimento licitatório em 

evidência, no mesmo horário e local previamente estabelecidos. 

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), 15 de outubro de 2021. 

 

 

 

NATANAEL MARQUES DE ALCANTARA  

PREGOEIRO OFICIAL  

SENAR-MT 

 


