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ADENDO  
 
CARTA CONVITE Nº 05/2019 
PROCESSO Nº 0347/2019 
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de publicidade e de 
divulgação de processos em jornais de grande circulação na região metropolitana de 
Campinas/SP e adjacências. 
 
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, por intermédio 
da Comissão Permanente de Licitações, em virtude da revisão do conteúdo, comunica 
aos interessados que resolve: 
 
01) Alterar o subitem 2.1 do Edital que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
2.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade e de divulgação 
de avisos de licitação em jornais de grande circulação, com tiragem mínima de 30.000 
exemplares em dias úteis e abrangência no Estado de São Paulo, incluindo a Região 
Metropolitana de Campinas/SP e adjacências, conforme especificações. 
 
02) Alterar o subitem 2.2 do Edital que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
2.2 – Tabela do objeto e estimativa de quantitativo 
 
 Item Quantidade Unidade Especificação 

01 1.000 cm/coluna 

Contratação de empresa para prestação de serviços de 
publicidade e de divulgação de processos em jornais de 
grande circulação na região metropolitana de Campinas/SP 
e adjacências com tiragem mínima de 30.000 exemplares 
em dias úteis e com abrangência no Estado de São Paulo, 
incluindo a Região Metropolitana de Campinas/SP. 

 
03) Alterar o subitem 3.1 do Edital que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
3.1. A tiragem mínima deverá ser de 30.000 exemplares em dias úteis, com 
abrangência no Estado de São Paulo incluindo a Região Metropolitana de 
Campinas/SP; 
 
04) Alterar o descritivo do item 1 do Anexo II que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

Item Especificação Quantidade Unidade 
Valor 

unitário Valor total 

01 

Contratação de empresa para prestação de 
serviços de publicidade e de divulgação de 
processos em jornais de grande circulação 
na região metropolitana de Campinas/SP e 
adjacências com tiragem mínima de 30.000 
exemplares em dias úteis e com 
abrangência no Estado de São Paulo, 
incluindo a Região Metropolitana de 
Campinas/SP. 

1.000 cm/coluna 

R
$
 

R
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Jornal referência para esta proposta: 
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05) Alterar a aliena “i” do subitem 8.1 do Edital que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
i - A Licitante deverá comprovar que o periódico é de grande circulação e compatível com 
o objeto, mediante a apresentação de certidão emitida por sindicato das empresas 
proprietárias de jornais e revistas no Estado de São Paulo, certidão emitida por Instituto 
ou órgão verificador de circulação ou por outro meio idôneo de reconhecimento 
regional ou nacional. 
 
06) Alterar o enunciado do Anexo III que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
CARTA CONVITE Nº 05/2019 
PROCESSO Nº 347/2019 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade e de 
divulgação de processos em jornais de grande circulação na região metropolitana de 
Campinas/SP e adjacências com tiragem mínima de 30.000 exemplares em dias úteis e 
com abrangência no Estado de São Paulo, incluindo a Região Metropolitana de 
Campinas/SP. 
 
07) Alterar o enunciado do Anexo IV que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
CARTA CONVITE Nº 05/2019 
PROCESSO Nº 347/2019  
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade e de 
divulgação de processos em jornais de grande circulação na região metropolitana de 
Campinas/SP e adjacências com tiragem mínima de 30.000 exemplares em dias úteis e 
com abrangência no Estado de São Paulo, incluindo a Região Metropolitana de 
Campinas/SP. 
 
08) Alterar o enunciado do Anexo V que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
CARTA CONVITE Nº 05/2019 
PROCESSO Nº 347/2019 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade e de 
divulgação de processos em jornais de grande circulação na região metropolitana de 
Campinas/SP e adjacências com tiragem mínima de 30.000 exemplares em dias úteis e 
com abrangência no Estado de São Paulo, incluindo a Região Metropolitana de 
Campinas/SP. 
CONTRATANTE: Rede Mário Gatti 
 
09) Alterar a redação da cláusula primeira do Anexo VI que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade e de divulgação 
de processos em jornais de grande circulação na região metropolitana de Campinas/SP e 
adjacências com tiragem mínima de 30.000 exemplares em dias úteis e com abrangência 
no Estado de São Paulo, incluindo a Região Metropolitana de Campinas/SP. 
 
10) Fica a data de apresentação dos envelopes para o dia 27/06/19 às 10h00, ou seja, 
não ocorreu alteração na data publicada anteriormente. 



                                                    REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE  
                                                       URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR 

       Lei Complementar nº 191/18 - CNPJ: 47.018.676/0001-76 
                                                                                 Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP 
                                                                                                CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5815 

                                                                e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br 
 

       

 
11) Ficam mantidas as demais condições da Carta Convite que não colidirem com as 
deste Adendo. 
 

 
 

Campinas, 18 de junho de 2019 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Rogério Lazzarini de Oliveira  

Comissão Permanente de licitações 

 


