
 

 

  

 

Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 

Lei Complementar nº. 191/2018 CNPJ  47.018.676.0001/76 

Av. Pref. Faria Lima, nº. 340 – Campinas/SP – CEP 13.036-902 

Telefone: (19) 3772-5700 

ADENDO  
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2019 

PROTOCOLO Nº 1686/2018 

OBJETO: Registro de preços de material hospitalar (ácidos graxos, bota de una, hidrogel, películas e outros) 

 

A Rede Municipal Dr. Mário Gatti, por intermédio do Senhor (a) Pregoeiro (a), procedeu à alteração em 

descritivos constante do Anexo I desde Edital da licitação em epígrafe da seguinte forma: 

 

01) Alterar o descritivo dos itens  21 e 22  
 
Onde se lê: 
 
Hidrogel com alginato 15 gramas estéril - composto estéril de alginato de sódio, água e propilenoglicol.  

Embalagem com aproximadamente 15 gramas, de fácil manuseio na aplicação do produto. Embalagem 

individual contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Cada frasco 

equivale a 01 (uma) unidade. 

 
Leia-se: 
 
Hidrogel com alginato 15 gramas estéril - composto estéril de alginato de sódio ou alginato de sódio e cálcio, 

água e propilenoglicol.  Embalagem com aproximadamente 15 gramas, de fácil manuseio na aplicação do 

produto. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 

22/10/2001. Cada frasco equivale a 01 (uma) unidade. 

 
02) Alterar o descritivo dos itens  23 e 24  
 
Onde se lê: 
 
Hidrogel com alginato 25 gramas estéril - composto estéril de alginato de sódio, água e propilenoglicol.  

Embalagem com aproximadamente 25 gramas, de fácil manuseio na aplicação do produto. Embalagem 

individual contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Cada frasco 

equivale a 01 (uma) unidade. 

 
Leia-se: 
 
Hidrogel com alginato 25 a 30 gramas estéril - composto estéril de alginato de sódio ou alginato de sódio e 
cálcio, água e propilenoglicol.  Embalagem com aproximadamente 25 a 30 gramas, de fácil manuseio na 

aplicação do produto. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 

de 22/10/2001. Cada frasco equivale a 01 (uma) unidade. 

 
03) Ficam mantidas as demais condições neste Edital que não colidirem com este adendo. 

 

 

Campinas, 29 de maio de 2019. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Elisângela Rodrigues de Oliveira  
Pregoeira 


