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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 erro material sanável que não gera alteração do conteúdo do presente edital 
e seus anexos, comunica aos interessados que modificou a redação dos subitens abaixo indicados:  
 
Nova redação dos subitens: 4.4.13 e 4.4.13.1:  
 
“4.4.13. Durante a vigência do contrato, as manutenções e corretivas dos equipamentos locados 
serão de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a Contratante. 

4.4.13.1. Os custos de peças de reposição envolvidas nas manutenções e corretiva já devem 
estar incluídos nos custos dos equipamentos.” 

 
Nova redação do item: 8.1.1:   
 
“8.1.1. Relatório com informações dos equipamentos locados - Lote 01 Microcomputadores:  

8.1.1.1. Relatório de ocorrências no mês, indicando os chamados abertos no período, 
resolvidos, não resolvidos, pendentes e demais status, atestando cumprimento do Acordo de 
Nível de Serviço – SLA. 
8.1.1.2. Os relatórios deverão ser fornecidos por meio digital.” 

 
Nova redação do item 9.8 do Anexo I - Termo de Referência:    
 
“9.8. Do Reajuste de Valores Contratados: 

9.8.1. Os valores contratados serão reajustados a cada período de 12 meses, contados a 
partir da data da proposta, ou do último reajuste, aplicando o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA-IBGE) acumulado no período sobre o preço contratado vigente. 
9.8.2. A apreciação de eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato pela 
Contratante, sob amparo do que prescreve o Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, dependerá 
de comprovação, pela Contratada, da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
por meio de apresentação de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos 
que comprovem a ocorrência de álea econômica extraordinária e extracontratual, tais como 
notícias de jornais e da internet, análises conjunturais e econômicas, ou, caso se aplique, a 
criação ou alteração de tributos ou de encargos legais ou ainda a superveniência de 
disposições legais que tenham impacto sobre o preço contratado. 
9.8.3. A autorização de revisão dos preços contratados dependerá de aprovação pela 
contratante, após análise técnica, contemplando os pagamentos dos serviços realizados a 
partir da data do protocolo do pedido de revisão no Protocolo Geral da Contratante, ou da 
data de vigência da criação ou alteração de tributos ou, ainda, da superveniência de 
disposições legais.  
9.8.4. Enquanto as solicitações de revisão de preços contratados estiverem sendo 
analisadas, a Contratada não poderá suspender os serviços e os pagamentos serão 
realizados aos preços vigentes. 
9.8.5. A Contratante, nos casos de revisão de preços, irá lavrar Termo Aditivo com os preços 
revisados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para cobertura das diferenças 
devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos pagamentos dos serviços 
realizados a partir da data do protocolo do pedido de revisão no Protocolo Geral da 
Contratante, ou da data de vigência da criação ou alteração de tributos ou, ainda, da 
superveniência de disposições legais.  
9.8.6. Na Hipótese de revisão de preços a favor da Municipalidade, esta deverá comprovar, 
através de pesquisa de mercado ou qualquer outro parâmetro aplicável, o desequilíbrio 
econômico-financeiro dos valores constantes do Contrato.”  
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Nova redação do item 1.3 do Anexo VI - Minuta de Termo de Contrato: 
 

“1.3. Do Reajuste de Valores Contratados: 
1.3.1. Os valores contratados serão reajustados a cada período de 12 meses, contados a 
partir da data da proposta, ou do último reajuste, aplicando o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA-IBGE) acumulado no período sobre o preço contratado vigente. 
1.3.2. A apreciação de eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato pela 
Contratante, sob amparo do que prescreve o Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, dependerá 
de comprovação, pela Contratada, da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
por meio de apresentação de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos 
que comprovem a ocorrência de álea econômica extraordinária e extracontratual, tais como 
notícias de jornais e da internet, análises conjunturais e econômicas, ou, caso se aplique, a 
criação ou alteração de tributos ou de encargos legais ou ainda a superveniência de 
disposições legais que tenham impacto sobre o preço contratado. 
1.3.3. A autorização de revisão dos preços contratados dependerá de aprovação pela 
contratante, após análise técnica, contemplando os pagamentos dos serviços realizados a 
partir da data do protocolo do pedido de revisão no Protocolo Geral da Contratante, ou da 
data de vigência da criação ou alteração de tributos ou, ainda, da superveniência de 
disposições legais.  
1.3.4. Enquanto as solicitações de revisão de preços contratados estiverem sendo 
analisadas, a Contratada não poderá suspender os serviços e os pagamentos serão 
realizados aos preços vigentes. 
1.3.5. A Contratante, nos casos de revisão de preços, irá lavrar Termo Aditivo com os preços 
revisados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para cobertura das diferenças 
devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos pagamentos dos serviços 
realizados a partir da data do protocolo do pedido de revisão no Protocolo Geral da 
Contratante, ou da data de vigência da criação ou alteração de tributos ou, ainda, da 
superveniência de disposições legais.  
1.3.6. Na Hipótese de revisão de preços a favor da Municipalidade, esta deverá comprovar, 
através de pesquisa de mercado ou qualquer outro parâmetro aplicável, o desequilíbrio 
econômico-financeiro dos valores constantes do Contrato”.  
 

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, 01 de outubro de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rogério Ferreira de Carvalho 
Pregoeiro da Rede Mário Gatti 


