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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº
04/2012 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2012 – REPETIÇÃO - CONVÊNIO/MS Nº
716389/2009 -MS.
Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às 09:00h. (nove horas), na sala de
Licitações da Fundação Altino Ventura, reuniram-se, o pregoeiro, Elias Sabino de Oliveira Filho e a
Equipe de Apoio composta por José Eustácio Vieira Neto e Toni Avelino da Silva, objetivando proceder
ao julgamento de proposta referente ao Processo Licitatório nº 04/2012 - Repetição, na modalidade de
Pregão Presencial nº 04/2012 - Repetição, relativo à aquisição de equipamentos oftalmológicos.
Considerando ter havido neste procedimento uma única proposta, cujo valor foi superior em mais de
100% (cem por cento) do valor estimado, a mesma foi encaminhada à direção da FAV com vistas ao
exame de aceitabilidade no seu aspecto financeiro. A resposta da Gerência de Relacionamento
Estratégico da Fundação Altino Ventura, foi anexada ao processo, registrando-se o parecer da recusa da
proposta em razão do elevado valor ofertado (preço unitário de R$ 20.500,00), e ainda pela
possibilidade de aquisição diretamente ao fabricante, por valor compatível com o estimado (R$
9.500,00). Diante do exposto, a Comissão Especial de Licitação profere seu julgamento, decidindo pela
desclassificação da proposta com fundamento no valor excessivo. O julgamento será publicado no site
da FAV e encaminhado para o endereço eletrônico da representante legal da empresa –
robertanapoles@hotmail.com ficando em seguida aberto o prazo para recursos. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata. Recife, 16/07/2012.
Elias Sabino de Oliveira Filho
Pregoeiro

José Eustácio Vieira Neto
Apoio

Toni Avelino da Silva
Apoio
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