
EDITAL N° 096/2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 075/2019

LUIZ  CARLOS  GAUTO  DA  SILVA,  Prefeito  Municipal  de  Tramandaí,  no  uso  de  suas 
atribuições  legais,  torna  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  retifica  o Edital  de  Pregão 
Presencial RP n° 075/2019, o qual tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços médicos para a rede assistencial do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tramandaí/RS, 
da Secretaria Municipal de Saúde, RETIFICANDO o subitem 6.6, “caput” e INCLUINDO o subitem 6.6.5, do 
item 6 do Edital – D  O     JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  .

                         LEIA-SE:

 6 – D  O     JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  : 

(…)

6.6 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate, exceto no caso do subitem 6.6.5.

a) A vedação de que trata este item deve ser considerada também para o empate ficto de que trata o Artigo  
44, § 2° da LC 123/2006.

6.6.1 – Encerrada a etapa de lances e verificada a ocorrência de empate ficto, será assegurado, como 
critério  de  desempate,  a  preferência  de  contratação  às  licitantes  beneficiárias  da  Lei  Complementar  
123/2006 e suas alterações.

6.6.2 – Entendem – se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
licitantes sejam superior em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

6.6.3 – Considera – se encerrada a etapa de lances no momento em que restar apenas um proponente.

6.6.4 – Ocorrendo o empate ficto, proceder – se – á da seguinte forma:

a) A licitante beneficiária da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, detentora da proposta de menor 
valor, será convocada para apresentar, no prazo de até 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,  
nova proposta, inferior àquela considerada de menor preço.

b) Se a licitante não apresentar nova proposta inferior  a de menor preço, será facultada, pela ordem de 
classificação, igual direito as demais licitantes beneficiárias da Lei Complementar 123/2006 remanescentes, 
no mesmo prazo citado na alínea anterior.

6.6.5 – A preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos deverá ser observada conforme 
artigo 199, § 1º, da Constituição Federal, desde que a proposta seja economicamente mais vantajosa 
ao Município, sendo que, em caso de empate, essas entidades terão preferência no objeto.

 Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital RP nº 075/2019, retificado pelos 
Editais nº 083/2019 e 094/2019.   

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, Tramandaí 24 de maio de 2019.

                                             LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal 

Edital 096/2019 - Retifica Edital Pregão RP 075/2019                                     Fl. 1/1                                          Prefeitura de Tramandaí 


