ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 02/2012 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2012 – CONVÊNIO/MS Nº
710397/2009-MS.

Aos vinte dias do mês de junho do corrente ano, reuniu-se a Comissão de Licitação para registrar
uma nova posição da diretoria da Fundação Altino Ventura a respeito da aquisição da lâmpada de
fenda em andamento. Na correspondência encaminhada pelo Diretor de Operações da Fundação
Altino Vieira, fica estabelecido que a negociação anterior da direção da FAV com a licitante,
através da qual houve redução da proposta para R$ 60.000,00, foi baseada numa condição não
permitida pelos termos do Convênio, ou seja, cumprimento parcial do objeto licitado. Assim,
verificada a impossibilidade de homologação do processo, efetuou-se nova negociação, para que a
proposta da licitante abrangesse todo o objeto previsto no Plano de Trabalho. Deste modo, mediante
nova negociação, a proposta final da licitante ficou em R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).
Diante dos fatos expostos, o pregoeiro acata a decisão da direção da empresa, efetuando a correção
tanto do objeto adjudicado quanto do valor da proposta. O objeto licitado virá com todos os
acessórios previstos no edital e o valor a ser pago pela Fundação Altino Ventura será de R$
67.000,00 (sessenta e sete mil reais). Tendo em vista que os documentos de habilitação já foram
examinados e encontrados de acordo com as exigências editalicias, será dado prosseguimento ao
certame. Considerando as alterações realizadas, será dada publicidade do ocorrido através de
publicação no endereço eletrônico da FAV, e em seguida será encaminhado para a devida
HOMOLOGAÇÃO. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata.
Recife, 20/06/2012.
Elias Sabino de Oliveira Filho
Pregoeiro
José Eustácio Vieira Neto
Apoio
Toni Avelino da Silva
Apoio
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