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ADENDO 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019 
PROTOCOLO Nº 1797/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de 
microcomputadores, impressoras e monitores touch screen para auxiliar nas 
demandas de atendimento dos pacientes internados e ambulatoriais da 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, em virtude de revisão do conteúdo, comunica aos interessados 
que ALTEROU a redação dos itens 2.2, 15.6, 10.1 e 1.2 do edital e seus anexos, nos 
seguintes termos:  
 
 
Onde se lê: 
 

A presente contratação vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar 
da data de recebimento, pela Contratada, da Ordem de Início dos Serviços, a ser 
emitida pela Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
após a assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado até o limite legal 
estabelecido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
Leia-se: 
 

A presente contratação vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar 
da data de recebimento, pela Contratada, da Ordem de Início dos Serviços, a ser 
emitida pela Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
após a assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado até o limite legal 
máximo, de 48 meses de contratação, nos termos do artigo 57, IV da Lei 
8.666/93.  

 
Tendo em vista que a referida alteração não afeta a formulação das propostas, ficam 
mantidas todas as demais condições do Pregão Eletrônico nº 51/2019 e seus anexos, no 
que não colidirem com as deste Adendo. 
 
 

Campinas, 11 de junho de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rogério Ferreira de Carvalho 
Pregoeiro da Rede Mário Gatti 


