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ADENDO  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº  13/2017 
PROTOCOLO Nº 201/2017 
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de blocos individualizados em 
material “cerrobend”, montados sobre bandejas de acrílico, para colimação de feixe 
em aplicação radioterápica conformacionada com acelerador linear Primus 2D pus, 
6MeV, com entrega parcelada contra pedido e fornecimento de materiais e mão de 
obra. (estimado 1500 blocos por ano). 
O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, por intermédio do Senhor Pregoeiro, procedeu à 
alteração e exclusão de cláusula no edital da licitação em epígrafe. 
 
01) Alterar cláusula 1.1 do Anexo V : 
 
 Onde se lê: 
 

PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviço para confecção de 1.500 
(Hum mil e quinhentos) blocos individualizados em material “cerrobend”, montados 
sobre bandejas de acrílico para colimação de feixe em aplicação radioterápica 
conformacionada com Acelerador Linear Siemens Primus 2D Plus – 6MeV, com 
entrega parcelada contra-pedido e fornecimento de materiais e mão de obra. 
 
 Leia-se: 
 

PRIMEIRA - DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviço para confecção de 1.500 
(Hum mil e quinhentos) blocos individualizados em material “cerrobend”, montados 
sobre bandejas de acrílico para colimação de feixe em aplicação radioterápica 
conformacionada com Acelerador Linear Siemens Primus 2D Plus – 6MeV, com 
entrega parcelada contra-pedido e fornecimento de materiais e mão de obra. A 
presente contratação deverá vigorar pelo período de 12 (doze) meses a contar da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
02) Excluir cláusula 3.3 do Anexo V  
 
03) Ficam mantidas as demais condições neste Edital e anexos que não colidirem com 
este Adendo. 
 
 

Campinas, 09 de maio de 2017 
 
 
 
 
 

__________________________________ 

Rogério Lazzarini de Oliveira 
Pregoeiro 


