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ADENDO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 
PROCESSO Nº 055/2019 
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de bolsa de nutrição parenteral. 
 
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti por intermédio da Senhora Pregoeira e em virtude da revisão do 
conteúdo comunica aos interessados que procedeu a alteração no Edital da licitação em epigrafe nos 
seguintes termos: 
 
01. Alterar o  subitem 10.17 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
10.17. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá convocar o licitante para 
enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, com prazo razoável 
estabelecido pelo Pregoeiro no ato da solicitação, sob pena de não aceitação da proposta e 
posteriormente deverá enviar para: área de Licitações do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, situada 
à Av. Prefeito Faria Lima, n° 340 - 2º andar (Complexo Administrativo Procurador René Penna Chaves 
Filho), CEP: 13036-902, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 
às 17h00, com recebimento neste expediente até o terceiro dia útil subseqüente ao da realização 
da sessão, as condições de habilitação previstas no item 12 do Edital, bem como sua proposta 
escrita contendo a descrição clara e completa do objeto ofertado mencionando a marca e os preços 
finais (unitário e total) para cada item, com até 04 casas decimais, acompanhada de: 
 

10.17.1. O proponente vencedor deverá encaminhar para análise e parecer técnico 
do órgão requisitante, cópias visíveis dos manuais, catálogos e instruções que 
permitam uma perfeita identificação do produto ofertado, descrito em língua 
portuguesa e em consonância com todas as exigências do Edital. Os que estiverem 
em idioma estrangeiro serão aceitos desde que acompanhados de tradução integral 
para o português, junto com os seus respectivos originais correspondentes, em inglês 
ou espanhol. Somente para este tipo de documentação não será necessário tradução 
juramentada; 
10.17.2. Comprovação da Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA 
(original ou cópia autenticada) e cópia autenticada do Alvará Sanitário e/ou da 
Licença de funcionamento do Licitante, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária, 
em vigência, conforme Código Sanitário e Leis complementares. Não serão aceitos 
protocolos de alvarás (ou licenças) iniciais; 
10.17.3. Somente serão aceitos protocolos de renovação e tão somente protocolos 
para renovação de Licença de Funcionamento/Alvará Sanitário caso o pedido tenha 
sido registrado antes do término da vigência da Licença e/ou Alvará solicitado; 
10.17.4. É obrigatória, por parte das Empresas vencedoras, a apresentação de Alvará 
Sanitário e/ ou Licença de Funcionamento vigente; 
10.17.5. Caso a Empresa vencedora seja varejista, deverão encaminhar os 
documentos da Empresa fabricante;  
10.17.6. Dados bancários, contendo o número do banco, número da agência, nome 
da agência e número da conta corrente, com dígito verificador; 
10.17.7. Endereço eletrônico (e-mail) para envio da ata de Registro de Preço 
conforme item 14 do Edital; 
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10.17.8. A Contratada deverá apresentar Certificado de Regularidade da Farmácia 
junto ao Conselho Regional de Farmácia vigente; 
10.17.9. A Contratada deverá apresentar documento comprobatório de 
responsabilidade técnica vigente de que possui profissional responsável técnico pela 
Empresa expedido pelo Conselho Regional de Farmácia; 
10.17.10. O profissional descrito no subitem 10.17.10 deverá ter vínculo permanente 
com a Contratada e comprovado por meio de uma das formas que segue: 
 

10.17.10.1. Profissional empregado da Empresa - cópia autenticada do registro 
em Carteira de Trabalho ou da ficha de registro de empregados autenticada 
junto ao DRT - Delegacia Regional do Trabalho; 
10.17.10.2. Profissional sócio, proprietário ou administrador da empresa - 
cópia do Ato Constitutivo ou documento de deliberação dos sócios onde 
constem as funções e os limites dos poderes do administrador, juntado aos 
documentos de habilitação; 
10.17.10.3. Profissional autônomo que presta serviços à Contratada mediante 
contrato de prestação de serviços – cópia do contrato em vigor; 

 
02. Alterar o subitem 3.33 do Edital e subitem 4.33 do Anexo I que passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
3.33. Caso ocorram problemas com o produto e este venha a ser recusado no ato da entrega, a 
Empresa deverá providenciar a reposição da bolsa no prazo máximo de até 04 (quatro) horas, 
considerando que as despesas ocorrerão por conta da Empresa contratada;  
 
3. Ficam mantidas as demais condições neste Edital e seus anexos que não colidirem com este 
adendo. 
 
 
 

Campinas, 04 de abril de 2019. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 

Elisângela Rodrigues de Oliveira 
Pregoeira da Rede Municipal Dr. Mário Gatti 


