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ADENDO I 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL nº086/2019 

PROCESSO Nº 362/2019 e 363/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

O Pregoeiro do Município de Alfenas, estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais 

que lhes são conferidas, torna público que está promovendo ESCLARECIMENTO, através 

deste ADENDO, no Edital de licitação PREGÃO Nº086/2019, cujo objeto é o registro de 

preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza. 

ESCLARECE QUE:   

Por uma falha na montagem do edital, não constam os itens 86, 87 e 88 no termo referência 

Anexo I deste edital. Contudo iremos seguir conforme constante na proposta eletrônica, 

onde os mesmos estão previstos. Também esclarecemos que estes fazem parte da tabela 1 

onde estão previstos os itens exclusivos para micro e pequenas empresas. 

 

Para melhor esclarecer segue os itens faltantes de acordo com a proposta eletrônica. 

 

86 5000 2000 

Sabonete em barra 90 gramas; suave; composição: sodium palmitate, sodium pleate, sodium laurate, agua, 

parfum, citric acid, titanium dioxide, lanolim, prunus amygdalus dulcis oil, pentasodium pentetante, etidronic 

acid, yellow 10, orange 4; com ingredientes hidratantes 100% naturais com propriedades emolientes e 

hidratantes; acondicionado em embalagem apropriada e reembalado em caixa de papelão reforçado; validade 

minima de 02 anos a partir da data de fabricação; fragancia variada sugestão de marca palmolivre ou 

qualidade superior 

87 5000 0 

Sabonete infantil 90 gramas; em barra; com locao hidratante desenvolvido especialmente para pele sensível 

de bebe; clinicamente testado; enriquecido com extratos naturais; com fragrancia; acondicionado em 

embalagem apropriada e reembalado em caixa de papelao reforçado; validade minima de 02 anos a partir da 

data de fabricação. 

88 5000 3000 

Sabonete liquido 01 litros; indicado para lavagem das mãos, perolado combinado com agentes hidratantes e 

emolientes, que proporcionam maior suavidade e maciez a pele. ph balanceado indicado para higiene da pele 

com maior segurança e conforto. pronto uso, alto poder de limpeza, ótima formação de espuma e agradável 

fragrância. formulado especialmente para profissionais da área institucional que necessitam de completa 

higienização com ação cosmética adicional; fragrância: variada. 

 

Alfenas, 13 de dezembro de 2019. 
 

 
Roberto Dias de Alencar 

Pregoeiro  
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