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ADENDO I 
 
PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2021 

PROCESSO nº 10/2021 (PMA) e 11/2021 (FMS) 

A Pregoeira do Município de Alfenas, estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhes 

são conferidas, torna público que está promovendo RETIFICAÇÃO formal, através deste ADENDO, 

no Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021, cujo objeto é o registro de preços para 

futura eventual aquisição de equipamentos eletroeletrônico para as escolas, centros educacionais, vários 

setores da prefeitura e da secretaria municipal de saúde de alfenas e suas unidades ambulatoriais 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

(...)  

ITENS EXCLUSIVOS P/ MICRO E PEQUENAS EMPRESAS CONFORME ART. 48, I, DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/06 

Onde se lê: 

Item 6-Balança antropomet.cap.150 kg                      

Balança antropométrica; com régua antropométrica de 2,00m em alumínio anodizado com escala de 

0,5cm; mecânica; na cor branca; estrutura em chapa de aço carbono; capacidade para 150 kg; pesagem 

mínima de 03 kg; plataforma de 380x290mm; altura de 1,35m; tapete em borracha antiderrapante; pês 

reguláveis; régua em aço cromado; cursor em aço inoxidável; garantia de 12 meses contra defeito de 

fabricação 

Leia-se: 

Item 6-Balança antropomet.cap.150 kg                      

Balança antropométrica; com régua antropométrica de 2,00m em alumínio anodizado com escala de 

0,5cm; digital; na cor branca; estrutura em chapa de aço carbono; capacidade para 150 kg; pesagem 

mínima de 03 kg; plataforma de 380x290mm; altura de 1,35m; tapete em borracha antiderrapante; pês 

reguláveis; régua em aço cromado; cursor em aço inoxidável; garantia de 12 meses contra defeito de 

fabricação 

Devido a alteração na descrição do item, foi necessário criar novo arquivo eletrônico de proposta 

de preço. O NOVO ARQUIVO encontra-se disponível no Site do Município. 

Favor desconsiderar o arquivo de proposta antigo e utilizar apenas o novo. 

Mantem-se a data de abertura do certame, para o dia 10 de março de 2021, às 13h.  

Alfenas, 26 de fevereiro de 2021. 

 

Anna Carolina Silvério Martins 

Pregoeira 
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