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1º ADENDO  

Pregão Presencial  nº 058/2021/SENAR/MT 

O Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Mato 

Grosso – SENAR-AR/MT, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento 

de todos os interessados o 1º (primeiro) Adendo ao Pregão Presencial  nº 058/2021/SENAR/MT, 

cujo objeto  AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLA – TRATOR, para atender as 

necessidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado de 

Mato Grosso - SENAR/MT, cuja realização do certame foi prorrogada, em razão das seguintes 

alterações: 

No Anexo I, Termo de Referência, altera-se o texto do item 4. DAS ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS da seguinte forma: 

Onde se lê: 

4.1.1. Do tipo motor: De 220 a 240 CV; diesel eletrônico de mínimo 6 cilindros, com 

turbo e intercooler; filipado nos rodados traseiro e dianteiro; 

4.1.3. Do tipo dos pneus: Filipado no rodado traseiro com pneus 520-85R42 Michelin e 

filipado no rodado dianteiro com pneus 600-65 R R28 R1 W Michelin; 

4.1.15. Quanto à tecnologia em agricultura de precisão: o trator deve conter o sistema 

de piloto automático hidráulico; monitor GFX 750 Trimble, com controlador – Nav III – Trimble 

e antena receptora AG372 que capte satélites tanto da constelação GPS quanto da GLONAS, e ter 

comunicação ISOBUS para atender implementos da mesma comunicação; 

4.1.16. Modelos de referências: Trator New Holland T7 (Modelo LWB); Trator Case 

PUMA 230; Trator Massey Ferguson 7725 Dyna-6 – equivalente técnico ou superior (Acórdão 

2300/2007 – TCU/Plenário); 

4.2.11. Modelos de referências: Trator Farmall 110 A CASE – equivalente técnico ou 

superior (Acórdão 2300/2007 – TCU/Plenário); 

Leia-se: 

4.1.1. Do tipo motor: De 220 a 240 CV; diesel eletrônico de mínimo 6 cilindros, com 

turbo e intercooler; filipado nos rodados traseiro; 

4.1.3. Do tipo dos pneus: filipado no rodado traseiro com pneus 520-85R42 e no rodado 

dianteiro normal 600-65 R R28 R1 W; 

4.1.15. Quanto à tecnologia em agricultura de precisão: com o mínimo de: o trator 

deve conter o sistema de piloto automático hidráulico; com monitor de mínimo: tela grande 

25,6cm (10,1”) em cores alta definição e sensível ao toque. Sistema Operacional Android que 

permite ao usuário a personalizar a tela câmera integrada com suporte para câmera externa extra, 

com ISOBUS, funcionamento com AutoSync. O processador com Quad-core iMx 6 PLUS @1GB- 

16Gb.  
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4.1.16. Modelos de referências: Trator New Holland T7 (Modelo LWB); Trator Case 

PUMA 230; Trator Massey Ferguson 7725 Dyna-6 – equivalente técnico ou superior (Acórdão 

2300/2007 – TCU/Plenário) Modelo de referência pneus: Michelin; Modelo de Referencia 

monitor: GFX 750 Trimble, com controlador – Nav III ou Nav 900 – Trimble.  

4.2.11. Modelos de referências: Trator Farmall 110 A CASE – equivalente técnico ou 

superior (Acórdão 2300/2007 – TCU/Plenário). Modelo de referência pneus: Michelin; Modelo 

de referência monitor: GFX 750 Trimble, com controlador – Nav III ou Nav 900 – Trimble.  

Sendo assim, diante das alterações acima, considerando que o certame se encontra 

suspenso, fica REAGENDADA a sessão pública data da abertura da sessão pública, do 

pregão em epígrafe, para o dia 29/10/2021 as 08:30hs. (Horário local), mantendo inalterada 

as demais exigências do edital.  

Cuiabá (MT), 15 de outubro de 2021. 

 

(Original assinado) 

NATANAEL MARQUES DE ALCANTARA  

Pregoeiro SENAR /MT 

 


