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) 3772-5700

A

ADENDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2020
PROCESSO N° HMMG.2020.00001030-40
OFERTA DE COMPRA - BEC: 824410801002020OC000103
OBJETO: Registro de Preços de material de limpeza (álcool etílico hidratado 70%,
impermeabilizante e outros).

07

Cód
BEC

Descrição

Und.

Qtd.

Obs.

Sabonete liquido, composto por Lauril Eter Sulfato de
Sódio, cocoaminodopropil betaina, fragrância floral para
higiene das mãos, acondicionado em bolsa plástica
vácuo totalmente selada com válvula dosadora
antientupimento
e
antivazamento
com
válvula
antirefluxo; bolsa de 800 a 1200ml, rótulo com dados de
identificação do produto; marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e Registro ou Notificação
da ANVISA. Dispensador em comodato, 500
(quinhentos) unidades em plástico ABS compatível com
o refil, fixação através de bucha ou fita adesiva
resistente. Código SIM: 66329.
Observações:
- A empresa vencedora devera entregar na forma de
COMODATO, 500 unidades de dosadores, compatível
com a embalagem do sabonete, confeccionado em
plástico ABS resistente, que possa ser fixado na parede
com bucha ou fita adesiva resistente e que contenha
local para o encaixe do refil selado assepticamente com
válvula que impeça o entupimento.
- A empresa deverá instalar os dosadores em área prédeterminadas pela Instituição, fazer manutenção
preventiva, conserto ou troca se necessário, sendo que
esta Instituição se reserva ao direito de solicitar um
aumento de até 25% dos dispensadores caso
necessário.
- A empresa deverá encaminhar as etiquetas de
identificação dos dispensadores, caso não venha
identificado.

Litro

25.000

Ampla participação

Item

2878747

A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, por intermédio da
Senhora Pregoeira, em virtude de solicitação de esclarecimento apresentada por empresa
interessada, comunica aos interessados que ALTEROU a redação do item 07 do Anexo I - Termo
de Referencia do edital, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Tendo em vista que a referida alteração não afeta a formulação das propostas, ficam mantidas
todas as demais condições do Pregão Eletrônico nº 128/2020 e seus anexos, no que não colidirem
com as deste Adendo.

Campinas, 14 de dezembro de 2020.

Elisângela Rodrigues de Oliveira
Pregoeira

