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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1925/2018
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos na área de
NEUROLOGIA CLÍNICA, com fornecimento de instrumentos.
.
ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, por intermédio
do Senhor Pregoeiro, em virtude de solicitação de esclarecimento apresentada por
empresa interessada, comunica aos interessados que ALTEROU a redação do Anexo
VI - Modelo de Proposta Comercial, nos seguintes termos:
Onde se lê:

11.6.1 - Atestado de capacidade técnica em nome da licitante, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove já ter prestado 50%
do total de postos de serviços, que equivale a 2 postos, compatíveis com o
objeto.
11.6.1.1 - O atestado deverá conter as seguintes informações: nome da
empresa emissora, nome do profissional responsável emissor, nome da
licitante com a descrição dos serviços prestados e comprovação do
quantitativo e período dos serviços desempenhados.
Leia-se:
11.6.1 - Atestado de capacidade técnica em nome da licitante, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que deverá conter comprovação de
quantitativo com execução de serviços similares correspondentes a, no mínimo, 2
postos de trabalho, por 06 (seis) meses que equivalem a 50% do contrato anual.
11.6.1.1 - O atestado de capacidade técnica deverá conter as seguintes
informações: nome da empresa emissora, nome do profissional responsável
emissor, nome da licitante com a descrição dos serviços prestados e
comprovação do quantitativo e período dos serviços desempenhados.
11.6.1.2 - Não será aceito somatória.
Fica mantida a data de apresentação dos envelopes para 01/02/2019 às 09h00, ou seja,
não ocorreu alteração na data publicada anteriormente. Ficam mantidas todas as demais
condições do Edital do Pregão Presencial nº 20/2018 e seus anexos, no que não
colidirem com as deste Adendo.
Campinas, 14 de janeiro de 2019.

______________________________
Rogério Lazzarini de Oliveira
Pregoeiro da Rede Mário Gatti

