
                                                    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 
 

       

ADENDO  
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2019 
PROCESSO Nº 2677/2019 
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços especializados na 
guarda, armazenamento, conservação, arquivamento e gerenciamento de parte do 
acervo documental do Complexo Hospitalar Ouro Verde da Rede Municipal Dr. Mário 
Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar de acordo com as especificações e 
quantitativos constantes do Anexo I deste Edital. 
 
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 seguintes subitens nos seguintes termos:  
 
01) Alterar a redação do subitem 10.17 do Edital 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 fica postulado que o Licitante posteriormente deverá enviar a 
documentação e proposta para departamento de Pregão da Rede Mário Gatti situada à 
Avenida Prefeito Faria Lima, n° 340, CEP: 13036-902, Parque Itália, em Campinas/SP, 
nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, vinculando o recebimento da 
documentação neste expediente até o terceiro dia útil subseqüente ao da realização da 
sessão, respeitando 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 os preços finais (unitário e total) para cada item, com apenas 04 (quatro) 
casas decimais, acompanhada de:” 
 
02) Alterar a redação do subitem 11.2.8 do Edital que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“11.2.8. Deixarem de informar na proposta comercial a Empresa e/ou apresentarem 02 
(duas) ou mais Empresas na proposta comercial para um mesmo item, quando for o 
caso;” 
 
03) Ficam mantidas as demais condições do Pregão Eletrônico que não colidirem com as 
deste Adendo. 
 

 
 

Campinas, 18 de julho de 2019 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Rogério Lazzarini de Oliveira  

Comissão Permanente de licitações 

 


