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1º ADENDO  

Pregão Eletrônico nº 052/2021/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 052/2021/SENAR/MT, cujo objeto é o Registro de 

Preços para futura e eventual aquisição de EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, para atender ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, cuja sessão de abertura 

está marcado para ocorrer na data de 28/07/2021 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, altera-se as especificações técnicas do produto constante do 

subitem 4.1., como se segue: 

Onde se lê: 

“4.1. Das especificações técnicas – Guincho para BAG (Item 01): 

4.1.1. Do tipo da cor: na cor verde; 

[...] 

4.2. Das especificações técnicas – Pulverizador de arrasto (Item 02): 

4.2.1. Do tipo da cor: na cor verde; 

[...] 

4.2.6. Deve ter GPS; barra de luzes pré-disposto para piloto elétrico e correção de sinal e obedecer 

às dimensões de 4,60m de comprimento por 2,45m de largura, ter um filtro com feixe rápido e 

acabamento escovado nas partes internas e externas; 

[...] 

4.4. Das especificações técnicas – Tanque de água – Tipo bombeiro (Item 04): 

4.4.1. Do tipo do tanque: o tanque deve ser cilíndrico de 10.000 [...]. O tanque deve ter a pintura interna 

em pó epóxi e a externa em pó poliéster na cor verde; 

[...] 

4.5. Das especificações técnicas – Carreta agrícola (Item 05): 

[...]  

4.5.6. Da pintura: a base de primer anticorrosivo com acabamento e pintura na cor verde em PU; 

[...] 
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Leia-se: 

“4.1. Das especificações técnicas – Guincho para BAG (Item 01): 

4.1.1. Do tipo da cor: sem preferência de cor; 

[...] 

4.2. Das especificações técnicas – Pulverizador de arrasto (Item 02): 

4.2.1. Do tipo da cor: sem preferência de cor; 

[...] 

4.2.6. Deve ter um filtro com feixe rápido e acabamento escovado nas partes internas e externas; 

[...] 

4.4. Das especificações técnicas – Tanque de água – Tipo bombeiro (Item 04): 

4.4.1. Do tipo do tanque: o tanque deve ser cilíndrico de 10.000 [...]. O tanque deve ter a pintura interna 

em pó epóxi e a externa em pó poliéster; e sem preferência de cor; 

[...] 

4.5. Das especificações técnicas – Carreta agrícola (Item 05): 

[...]  

4.5.6. Da pintura: a base de primer anticorrosivo com acabamento e pintura em PU, sem preferência de cor; 

[...] 

 

Suprimir o subitem 4.3.1. inserido no item 4. Das Especificações Técnicas/Execução Dos Serviços, 

do Termo de Referência, Anexo I ao instrumento convocatório: 

4.3.1. O pulverizador deve vir acompanhando de GPS, e com barra de luzes, e com pré-disposto de 

correção de sinal e com piloto automático; 

 

No subitem 7, do Termo de Referência, Anexo I ao ato convocatório em epígrafe, altera-se a data de 

entrega dos produtos constante do subitem 7.1. como se segue: 

Onde se lê: 

7. DO LOCAL DE ENTREGA, DO PRAZO E DO RECEBIMENTO 

7.1. O(s) produtos deverão ser entregues no Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Sorriso, 

localizado na Rodovia BR 163 KM 726, sentido Lucas do Rio Verde, s/n, zona rural, CEP 78.890-000, 

aproximadamente, 25 km de distância do centro da cidade de Sorriso/MT, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento. 

 

Leia-se: 

7. DO LOCAL DE ENTREGA, DO PRAZO E DO RECEBIMENTO 

7.1. O(s) produtos deverão ser entregues no Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Sorriso, 

localizado na Rodovia BR 163 KM 726, sentido Lucas do Rio Verde, s/n, zona rural, CEP 78.890-000, 
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aproximadamente, 25 km de distância do centro da cidade de Sorriso/MT, no prazo máximo de 120 (cento 

e vinte) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento. 

 

Considerando as alterações efetuadas no edital de Pregão Eletrônico nº 052/2021/SENAR/MT 

acima citada, prorroga-se a data de abertura do certame licitatório para o dia 11/08/2021, 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), 22 de julho de 2021. 

 

 

 

(Original assinado) 

JOSÉ PAULO SOUZA SANTOS 

Pregoeiro  

SENAR/MT 

 


