HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
ÁREA 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

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 de cláusula editalícia da licitação em epígrafe.
01) Alterar cláusula 21.1 do Edital:
Onde se lê:
21.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão, através do e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br, pelo fax n°
(19) 3772-5827 ou através de petição protocolada na Área de Expediente deste
Hospital, sito à Av. Prefeito Faria Lima, n°. 340 - 1º andar (Complexo Administrativo
Procurador René Penna Chaves Filho), CEP: 13036-902, Parque Itália, em
Campinas/SP. Serão considerados os documentos recebidos durante o período de
expediente administrativo desta instituição das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30.
Leia-se:
21.1 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes
(propostas e habilitação) qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório do pregão e os licitantes até o segundo
dia útil que anteceder a abertura dos envelopes (propostas e habilitação), através do
e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br ou através de petição protocolada na Área de
Expediente deste Hospital, sito à Av. Prefeito Faria Lima, n°. 340 - 1º andar (Complexo
Administrativo Procurador René Penna Chaves Filho), CEP: 13036-902, Parque Itália,
em Campinas/SP. Serão considerados os documentos recebidos durante o período de
expediente administrativo desta instituição das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30.
02) Ficam mantidas as demais condições neste Edital e anexos que não colidirem com
este Adendo.

Campinas, 11 de maio de 2017

__________________________________
Anderson Moreira
Pregoeiro
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