
                                              HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 
                                               Departamento de Licitações 
          AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 4.426/74 - CNPJ: 47.018.676/0001-76 
                                                                           Av. Prefeito Faria Lima, n° 340 - Parque Itália, Campinas/SP 
                                                                                        CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5865 
                                                                                              e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br 
 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017  
PROCESSO Nº 018/2017 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada em fornecimento de solução de 
execução, controle e gerenciamento de impressão, com suporte técnico, manutenção 
de equipamentos e serviços correlatos, compreendendo a locação de equipamentos, 
fornecimento de materiais consumíveis, inclusive toners, bem como o seguro dos 
equipamentos contra roubo, furto e incêndio. 
INTERESSADO: Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. 
 
O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, por intermédio do Senhor Pregoeiro, atendendo a 
solicitação da área técnica, procedeu à alteração no edital da licitação em epígrafe, 
nos seguintes termos: 
 

01) Alterar  o objeto  deste Pregão Presencial , onde se lê: 
 

 Contratação de empresa especializada em fornecimento de solução de 
execução, controle e gerenciamento de impressão, com suporte técnico, manutenção 
de equipamentos e serviços correlatos, compreendendo a locação de equipamentos, 
fornecimento de materiais consumíveis, inclusive toners e papéis sulfite padrão A4 , 
bem como o seguro dos equipamentos contra roubo, furto e incêndio. 
 

Leia-se: 
 

 Contratação de empresa especializada em fornecimento de solução de 
execução, controle e gerenciamento de impressão, com suporte técnico, manutenção 
de equipamentos e serviços correlatos, compreendendo a locação de equipamentos, 
fornecimento de materiais consumíveis, inclusive toners, bem como o seguro dos 
equipamentos contra roubo, furto e incêndio. 
 

02) Alterar  o subitem 12.5 do Edital , onde se lê: 
 
12.5. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses , contados a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, com fundamento no artigo 57, inciso IV, da Lei nº 
8.666/93. 
 
Leia-se: 
 
12.5. O prazo de vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses , 
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos, com fundamento no artigo 57, inciso IV, da Lei nº 
8.666/93. 
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03) Ficam mantidas as demais condições neste edital, que não colidirem com 
este Adendo. 

 
 

Campinas, 30 de março de 2017 
 
 
 
 

__________________________________ 

Rogério Lazzarini de Oliveira 
Pregoeiro 


