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ADENDO PARA RETIFICAÇÃO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 
PROCESSO Nº 1957/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento contínuo de REFEIÇÕES completas e 
lactário, com mão de obra especializada para a produção e distribuição nas unidades que compõem a Rede 
Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar. 
 

A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, por intermédio do Senhor 
Pregoeiro, considerando o erro material encontrado decorrente de questionamento ao Edital do processo 
supracitado, procede à retificação nos seguintes termos: 
 

Onde se lê: 
11.4.2 - Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e 
alterações subseqüentes, devidamente registrados na Junta Comercial competente;  

Leia-se: 
11.4.2 - Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e 
alterações subseqüentes ou última alteração contratual consolidada devidamente registrado na Junta 
Comercial competente;  

 

Onde se lê: 
12.3 - Relação dos veículos a serem utilizados no transporte das refeições, acompanhada dos 
respectivos Certificados de Vistoria de Veículo para o fim que se destina, conforme Portarias CVS 
vigentes e pertinentes. 

Leia-se: 
12.3 - À licitante vencedora será solicitada, até a assinatura do contrato, relação dos veículos a 
serem utilizados no transporte das refeições, acompanhada dos respectivos Certificados de Vistoria 
de Veículo para o fim que se destina, conforme Portarias CVS vigentes e pertinentes.  

12.3.1 – Caso haja necessidade de dilação do prazo, para entrega da documentação acima, a 
Contratada deverá solicitar por escrito submetendo o pedido à avaliação da Contratante. 
12.3.2 – O pedido de dilação do prazo, não impede a assinatura do contrato, no entanto, caso 
não cumprida a obrigação a Contratada estará sujeita as penalidades cabíveis, bem como a 
nulidade do contrato. 

 

Onde se lê: 
12.1.3 - Alvará Sanitário ou da Licença de Funcionamento, expedido pelo serviço de vigilância 
sanitária, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis Complementares; 

Leia-se: 
12.1.3 - Alvará Sanitário e/ou Licença de Funcionamento, expedido pelo serviço de vigilância 
sanitária, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis Complementares, admitindo a apresentação 
do protocolo apenas no caso do pedido de renovação do documento já existente;  

12.1.3.1 - O protocolo deverá ser substituído pelo Alvará e ou Licença de Funcionamento até 
a assinatura do contrato.  
12.1.3.2 - Caso haja necessidade de dilação do prazo, para entrega da documentação acima, 
a Contratada deverá solicitar por escrito submetendo o pedido à avaliação da Contratante.  
12.1.3.3 - O pedido de dilação do prazo, não impede a assinatura do contrato, no entanto, 
caso não cumprida a obrigação a Contratada estará sujeita as penalidades cabíveis bem como 
a nulidade do contrato. 

 

Tendo em vista que a referida retificação não afeta a formulação das propostas, ficam mantidas todas as 
demais condições do Edital e seus anexos, no que não colidirem com as deste Adendo, mantendo-se a data 
da sessão no dia 17 de janeiro de 2019, às 9h00min. 

Campinas, 15 de janeiro de 2019.  
 
 
 

______________________________ 

Rogério Lazzarini de Oliveira 
Pregoerio da Rede Mário Gatti 


