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ADENDO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2019 
PROTOCOLO Nº 1540/2018 
OBJETO: Contratação de Empresa para realização de exames de anátomo patológicos para a Rede 
Municipal de Urgência e Emergência Dr. Mário Gatti com fornecimento de insumos para preparo, 
conservação e embalagem das amostras bem como coleta das peças nos pontos de coletas, 
realização de exames de congelação in loco disponibilizando os materiais e equipamentos 
necessários para tal definidos de acordo com as especificações e quantitativos constantes neste 
Edital e seus anexos. 
 
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, por intermédio do Senhor 
Pregoeiro e em virtude de revisão de conteúdo que gerou alteração no modelo da proposta comercial, 
comunica aos interessados que modificou a composição conforme segue:  
 
1. Nova formatação do Anexo II – Modelo de Proposta Comercial 
 

 Preço 

Item Descritivo Cód. SUS Qtd.  Anual 
(A) 

Unitário 
(B) 

Valor total anual 
(A)x(B) 

01 
Procedimento diagnóstico em imuno-
histoquímica de 01 a 05 anticorpos 
monoclonal 

02.03.02.004-9 720 

  

02 

Procedimento diagnóstico com 
deslocamento do patologista para 
biópsia única, peça adicional ou 
margem cirúrgica e imprintes 
perioperatórios. 

124 

  

03 
Procedimento diagnóstico em biópsia 
de próstata, rim, lesão vesical e bexiga. 

02.03.02.003-0 

1.200 

  

Procedimento diagnóstico 
citopatológico oncótico de líquidos e 
raspados. 

360 

  

04 

Exame citológico em lâminas de PAAF.  

02.03.01.003-5 

800 

  

05 

-Procedimento diagnóstico em biópsia 
de esôfago 
-Procedimento diagnóstico em biópsia 
gástrica/duodeno 
-Procedimento diagnóstico em biópsia 
de cólon 
-Procedimento diagnóstico em 
broncoscopia  
-Procedimento diagnóstico em biópsia 
de órgão ou tecido 
-Procedimento diagnóstico em peça 
cirúrgica simples peça anatômica 
simples 
-Procedimento diagnóstico em peça 
cirúrgica complexa ou peça anatômica 
complexa 
-Procedimento diagnóstico em 
amputação de membro com ou sem 
causa oncológica 

02.03.02.003-0 17.272 

  

 

Valor global total para 12 meses ∑ (AXB)  
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2. Alterar o subitem 3.1 do Anexo VIII - Minuta de Termo de Contrato passando a tabela configurar da 
seguinte forma: 
 

 Preço 

Item Descritivo Cód. SUS Qtd.  Anual 
(A) 

Unitário 
(B) 

Valor total anual 
(A)x(B) 

01 
Procedimento diagnóstico em imuno-
histoquímica de 01 a 05 anticorpos 
monoclonal 

02.03.02.004-9 720 

  

02 

Procedimento diagnóstico com 
deslocamento do patologista para 
biópsia única, peça adicional ou 
margem cirúrgica e imprintes 
perioperatórios. 

124 

  

03 
Procedimento diagnóstico em biópsia 
de próstata, rim, lesão vesical e bexiga. 

02.03.02.003-0 

1.200 

  

Procedimento diagnóstico 
citopatológico oncótico de líquidos e 
raspados. 

360 

  

04 

Exame citológico em lâminas de PAAF.  

02.03.01.003-5 

800 

  

05 

-Procedimento diagnóstico em biópsia 
de esôfago 
-Procedimento diagnóstico em biópsia 
gástrica/duodeno 
-Procedimento diagnóstico em biópsia 
de cólon 
-Procedimento diagnóstico em 
broncoscopia  
-Procedimento diagnóstico em biópsia 
de órgão ou tecido 
-Procedimento diagnóstico em peça 
cirúrgica simples peça anatômica 
simples 
-Procedimento diagnóstico em peça 
cirúrgica complexa ou peça anatômica 
complexa 
-Procedimento diagnóstico em 
amputação de membro com ou sem 
causa oncológica 

02.03.02.003-0 17.272 

  

 
Tendo em vista que as referidas alterações não afetam a formulação das propostas, ficam mantidas 
todas as demais condições do Pregão Eletrônico nº 109/2019 e seus anexos no que não colidirem 
com as deste adendo. 
 
 

Campinas, 21 de outubro de 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Rogério Lazzarini de Oliveira 
Pregoeiro da Rede Mário Gatti 


