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A

ADENDO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2020
PROCESSO Nº HMMG.2020.00001052-55
OFERTA DE COMPRA Nº 824410801002020oc00049
OBJETO: Registro de Preços de máscaras diversas.

A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, por intermédio do
senhor Pregoeiro e em virtude de adequação às exigências previstas em instrumento
convocatório e manifestação da área técnica, comunica aos interessados que procedeu à
inclusão das cláusulas 4.1.5.2 e 4.1.5.3 no subitem 4.1.5 do Edital passando a vigorar com a
seguinte redação:
4.1.5 Qualificação técnica
4.1.5.1 As licitantes deverão apresentar pelo menos 01 (um) atestado fornecido
por empresa jurídica de direito público ou privado que comprove o desempenho
de atividade de fornecimento do objeto deste pregão. O atestado de capacidade
técnica deverá conter minimamente as seguintes informações: nome da
Empresa, nome do profissional responsável e descrição do objeto;
4.1.5.2 É obrigatória, por parte das Empresas vencedoras apresentação de cópia
do Certificado de Registro quando couber, cadastro para os artigos médicos do
produto no órgão competente do Ministério da Saúde (MS) ou cópia de
publicação em Diário Oficial da União (DOU) em que conste o produto e
cabeçalho identificando a portaria que registrou o produto ou cópia da solicitação
de revalidação de registro do produto devendo ser destacado com caneta marca
texto cada item segundo Resolução 40 de 26/08/2015;
4.1.5.3 Comprovação da autorização de funcionamento emitida pela ANVISA
(original ou cópia autenticada);
Por não impactarem na formulação de proposta, ficam mantidas todas as demais condições
do Pregão Eletrônico nº 72/2020 e seus anexos que não colidirem com as deste adendo.

Campinas, 02 de outubro de 2020.

Rogério Lazzarini de Oliveira
Pregoeiro da Rede Mário Gatti

