AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso – CAU/MT através de seu Pregoeiro e
Equipe de Apoio, torna públicas as seguintes retificações no do PREGÃO PRESENCIAL nº
05/2016, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na Operação de Planos
Privados de Assistência à Saúde Suplementar para a prestação de serviços de assistência
médica e hospitalar para os empregados do CAU/MT.
Itens referentes ao Edital
Onde se lê:
Decreto 6.204/07

Leia-se:
Decreto 8.538/2015

4.6. No caso de equivalência dos valores
apresentados pelas ME/EPP que se
encontrem no intervalo de 5% (cinco por
cento) acima aludido, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.

4.6. No caso de equivalência dos valores
apresentados pelas ME/EPP que se
encontrem no intervalo de 10% (dez por
cento) acima aludido, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.

14.1. As despesas decorrentes desta
contratação, para o exercício de 2016,
correrão à conta da Dotação Orçamentária,
contas: 6.2.2.1.1.01.04.036 – Serviços de
Telecomunicações.

14.1. As despesas decorrentes desta
contratação, para os exercícios de 2016 e
2017, correrão à conta da Dotação
Orçamentária, conta sob a Rubrica nº
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde.

Itens referentes ao Termo de Referência
Onde se lê:
6.1. As despesas decorrentes dos serviços
objeto deste Termo de Referência correrão à
conta da dotação orçamentária disponível
para o ano de 2015, sob a Rubrica nº
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde.

Leia-se:
6.1. As despesas decorrentes dos serviços
objeto deste Termo de Referência correrão à
conta da dotação orçamentária disponível
para o ano de 2016, sob a Rubrica nº
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 – Plano de Saúde.

4.3. Desta feita, conforme explanam os
artigos 44 e 45 da LC 123/06, bem como o
artigo 5º do Decreto nº 6.204/07, serão
consideradas empatadas à proposta mais
bem classificada as propostas apresentadas
pelas ME/EPP que sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores a esta.

4.3. Desta feita, conforme explanam os
artigos 44 e 45 da LC 123/06 e o Decreto nº
8.538/05, serão consideradas empatadas à
proposta mais bem classificada, as propostas
apresentadas pelas ME/EPP que sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores a esta.

4.10. Serão assegurados às ME/EPP, ainda, os 4.10. REVOGADO
benefícios elencados nos artigos 1º ao 5º do
Decreto nº 6.204/07.

8.3. A estimativa inicial de beneficiários é 8.3. A estimativa inicial de beneficiários é de

de 09 (nove) empregados e 07 (sete)
dependentes, conforme registros colhidos
em fevereiro de 2015, distribuídos nas
seguintes faixas etárias:

09 (nove) empregados e 03 (três)
dependentes, conforme registros colhidos
em agosto de 2016, distribuídos nas
seguintes faixas etárias:

Itens referentes ao Contrato – Anexo VIII
Onde se lê:
15.1.
b) vinculam-se a este Contrato os termos do
Edital de Pregão Nº 02/2015 e seus Anexos,
bem como a proposta de preços apresentada
pela Contratada.

Leia-se:
15.1.
b) vinculam-se a este Contrato os termos do
Edital de Pregão Nº 05/2016 e seus Anexos,
bem como a proposta de preços apresentada
pela Contratada.

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o presente Edital e seus Anexos, nos dias
úteis, no horário das 13h00min às 17h00min, na sede do CAU/MT ou fazer o download do
mesmo através do site www.caumt.org.br.
A Pregoeira e Equipe de apoio informam ainda, que as demais normativas referentes ao Edital
de Licitação – PREGÃO PRESENCIAL nº 05 /2016 permanecem inalteradas.
Quaisquer outras informações poderão ser obtidas com o Pregoeiro do CAU/MT através do
telefone (65) 3028-4652, ou pelo e-mail: licitacao@caumt.org.br.

NATÁLIA MARTINS MAGRI
Pregoeira do CAU/MT

Cuiabá, 27 de setembro de 2016.

