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ADENDO  
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2018 
PROCESSO Nº 556/2018 
OBJETO: Aquisição de gases medicinais, locação de modulo de ar, locação de 
sistema de vácuo medicinal, e locação de sistema aplicador de oxido nítrico.    
 
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospital, por intermédio do 
Senhor Pregoeiro, procedeu à alteração no edital da licitação em epígrafe. 
 
01) Alterar os Lotes 10 e 11 do Anexo I - Especificação do Objeto, nos seguintes termos: 
 
Onde se lê: 
 

LOTE 10 

Item Especificação Und. 
Qtd. 

mensal 
Qtd. 

anual  
Qtd. 
total 

41 

Locação de central automatizada para 
produção mínima de 180m

3
/hora de ar 

comprimido medicinal (módulo de ar), para 
uso no HMMG e no CHPEO por períodos 
de 30 dias, incluindo manutenção 
preventiva e corretiva com fornecimento 
total de peças, central secundária com 
bateria de cilindros para garantir a 
continuidade do abastecimento em 
situações de emergência e conforme 
especificações constantes no Item 3 do 
Anexo I. 

Und. 2 - 
02 

unidades/ 
mês 

 
LOTE 11 

Item Especificação Und. 
Qtd. 

mensal 
Qtd. 

anual  
Qtd. 
total 

42 

Locação de central automatizada para 
produção mínima de 150 m³/hora de vácuo 
medicinal (módulo de vácuo), para uso no 
HMMG e no CHPEO por períodos de 30 
dias, incluindo manutenção preventiva e 
corretiva com fornecimento total de peças, 
reservatórios e conforme especificações 
constantes no Item 4 do Anexo I.  

Und. 2 - 

 
02 

unidades/ 
mês 

 
Leia-se: 
 

LOTE 10 

Item Especificação Und. 
Qtd. 

mensal 
Qtd. 

anual  
Qtd. 
total 

41 

Locação de central automatizada para 
produção mínima de 180m3/hora de ar 
comprimido medicinal (módulo de ar), para 
uso no HMMG por períodos de 30 dias, 
incluindo manutenção preventiva e 
corretiva com fornecimento total de peças, 
central secundária com bateria de cilindros 
para garantir a continuidade do 
abastecimento em situações de 

Und. 01 12 
01 

unidade/ 
mês 
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emergência e conforme especificações 
constantes no Item 3 do Anexo I. 

42 

Locação de central automatizada para 
produção mínima de 180m3/hora de ar 
comprimido medicinal (módulo de ar), para 
uso no CHPEO por períodos de 30 dias, 
incluindo manutenção preventiva e 
corretiva com fornecimento total de peças, 
central secundária com bateria de cilindros 
para garantir a continuidade do 
abastecimento em situações de 
emergência e conforme especificações 
constantes no Item 3 do Anexo I. 

Und. 01 12 
01 

unidade/ 
mês 

 
LOTE 11 

Item Especificação Und. 
Qtd. 

mensal 
Qtd. 

anual  
Qtd. 
total 

43 

Locação de central automatizada para 
produção mínima de 150 m³/hora de vácuo 
medicinal (módulo de vácuo), para uso no 
HMMG por períodos de 30 dias, incluindo 
manutenção preventiva e corretiva com 
fornecimento total de peças, reservatórios 
e conforme especificações constantes no 
Item 4 do Anexo I.  

Und. 01 12 

 
01 

unidade/ 
mês 

44 

Locação de central automatizada para 
produção mínima de 150 m³/hora de vácuo 
medicinal (módulo de vácuo), para uso no 
CHPEO por períodos de 30 dias, incluindo 
manutenção preventiva e corretiva com 
fornecimento total de peças, reservatórios 
e conforme especificações constantes no 
Item 4 do Anexo I.  

Und. 01 12 

 
01 

unidade/ 
mês 

 
 
02) A sessão de disputa de preços dar-se-á às 13h15 do dia 29/06/2018, ou seja, não 
ocorreu alteração na data de abertura publicada anteriormente. 
 
03) Ficam mantidas as demais condições neste Edital, que não colidirem com as deste 
este Adendo. 

 
 
 

Campinas, 20 de junho de 2018.  
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Rogério Ferreira de Carvalho 

Pregoeiro da Rede Mário Gatti 


