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ADENDO  
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  03/2019 
PROCESSO Nº 1218/2018 
OBJETO: Registro de preço de órteses e próteses: implantes mamários e 
expansores teciduais para Cirurgia Plástica. 
 
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti, por intermédio do (a) Senhor (a) Pregoeiro (a), 
comunica aos interessados que ALTEROU  os itens do Edital e, especificamente 
para estes itens, passa a vigorar a seguinte redação: 
 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da 
internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas 
as suas fases; 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor municipal de Campinas/SP, 
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para solução eletrônica PUBLInexo constante no site 
www.publinexo.com.br; 
1.3. Valor total estimado: R$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais); 
 
2. DO OBJETO E PRAZO DE VIGENCIA 
 
2.1. O presente pregão eletrônico tem por objeto aquisição de órteses e próteses: 
implantes mamários e expansores teciduais para Cirurgia Plástica de acordo com as 
especificações e quantitativos constantes do anexo I;  
 
2.2. O prazo de vigência da ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
contar da data de sua assinatura; 

 
14. DA CONTRATAÇÃO E PROCESSAMENTO 
 
14.1. O parecer técnico será realizado pelo senhor doutor Ronaldo Roston da 
equipe da Cirurgia Plástica; 
14.2. A Rede Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio 
eletrônico (e-mail), arquivo contendo a ata de Registro de Preços para assinatura, 
cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao contrato ou ata, 
podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no subitem 16.2; 
14.3. A Adjudicatária deverá imprimir e assinar a ata encaminhada e devolvê-las à 
Rede Mário Gatti aos cuidados da Coordenadoria de Procedimentos Legais, sito a 
Avenida Prefeito Faria Lima, 340, Parque Itália, Campinas/SP, CEP: 13036-902, nos 
termos expressos nos subitens 14.3.1 e 14.3.2 abaixo: 
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14.3.1. Pessoalmente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, 
contados da data do envio do correio eletrônico (e-mail); 
14.3.2. Via Correio, por SEDEX, ocorrendo a postagem, 
obrigatoriamente, o prazo máximo de até 03 (três) dias corridos, contados da 
data do envio do correio eletrônico (e-mail), encaminhando neste caso, 
correio eletrônico para o endereço juridico.formalizacao@hmmg.sp.gov.br, 
informando a data, a hora e o número da postagem, para fins da 
rastreabilidade, se necessário; 
 

Ficam mantidas as demais condições neste Edital e seus anexos que não 
colidirem com este Adendo. 
 
 

 
Campinas, 01 de abril de 2019. 

 
 

 

 

______________________________ 
Rogério Ferreira de Carvalho  

Pregoeiro 
Rede Municipal Drº. Mário Gatti 


