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COMUNICADO 
 

PREGÃO PRESENCIAL nº 97/2020 

PROCESSO nº 398/2020 

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

conferidas, torna público que está promovendo o COMUNICADO, no Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 097/2020, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para 

locação de sistema de Monitoramento Integrado de Alarmes com equipamentos de segurança eletrônica, e 

segurança patrimonial nas instalações das escolas e prédios administrativos da Secretaria Municipal de Educação. 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Onde se lê: LINK DE DADOS  (serão fornecidos pela contratante) 

Lêia-se: LINK DE DADOS  (serão fornecidos pela contratada) 

Tal alteração se aplica em todo o edital onde constar esse item e não implica na reformulação da proposta, já que 

fez o valor referente a este item já constava em todos os orçamentos, tendo ocorrido apenas um erro formal. 

DA PROVA DE CONCEITO 

Onde se lê: O licitante vencedor do certame, deverá disponibilizar, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis 

(segunda feira – Sexta-feira), contados da solicitação da Prefeitura Municipal, o ambiente de referência para 

testes 

Lêia-se: O licitante vencedor do certame, deverá disponibilizar, no prazo máximo de (03) três dias, 

prorrogável até (15) quinze dias, contados da solicitação da Prefeitura Municipal, o ambiente de referência 

para testes. 

Tal alteração beneficia a todos os licitantes participantes e favorece maior competitividade. 

ITEM 6.2 DO EDITAL 

DA PROPOSTA 

Onde se lê: b) preço apresentado deve discriminar as características dos serviços cotados, que devem estar em 

conformidade com as descritas no Anexo I deste edital, indicando o valor unitário e global, expresso em 

algarismos, a marca (uma única, nos casos em que houver); 

 

Lêia-se: b) preço apresentado deve discriminar as características dos serviços cotados, que devem estar em 

conformidade com as descritas no Anexo I deste edital, indicando o valor unitário e global, expresso em 

algarismos, a marca (uma única, nos casos em que houver) E O MODELO; 

Favor constar na proposta apresentada o modelo do equipamento. 

 

Mantém-se a data do certame, dia 15 de janeiro de 2021, às 13h   

 

 
Alfenas, 13 de janeiro de 2021. 
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