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

Aos doze dias do mês de junho do corrente ano, reuniu-se a Comissão de Licitação para registrar,
como solicitado pelo Pregoeiro, o posicionamento da diretoria da Fundação Altino Ventura a
respeito das aquisições em andamento. A resposta da Gerencia de Relacionamento Estratégico foi
anexada ao processo, onde considera que levando-se em considerando que o preço final para o
Microscópio Cirúrgico alcançou após a fase de lances, o valor de R$ 343.000,00 (trezentos e
quarenta e três mil reais), situando-se em patamar muito acima do estimado no Convênio - R$
150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), consultou a direção da Fundação Altino Ventura sobre a
possibilidade de complementar os recursos necessários à aquisição. Em resposta, a Gerência de
Relacionamento Estratégico, informa que a direção da empresa decidiu utilizar-se das prerrogativas
legais e optar pela importação direta do equipamento, em razão da isenção de impostos da FAV, o
que situaria o preço final do produto dentro dos valores estimados para a contratação. Diante dos
fatos expostos, o pregoeiro decide pela recusa das propostas para o microscópio cirúrgico em razão
dos preços finais obtidos situarem-se em patamar muito superior aos recursos disponíveis para
compra e ainda existir a possibilidade de aquisição direta por valor compatível com o estimado no
convênio. Nessa situação, torna-se sem efeito o pedido de desclassificação de proposta interposto
pela licitante Carl Zeiss do Brasil Ltda, pela perda do objeto. Com relação à lâmpada de fenda, foi
efetuada negociação com a direção da empresa licitante, a qual concordou em reduzir o valor do
equipamento para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme apresentação de nova proposta
comercial, que foi anexada ao processo, valor esse aceito pela direção da FAV. Nessas condições o
pregoeiro adjudica o objeto acima especificado (Lâmpada de fenda) à licitante House of Vision
Comércio e Representações Ltda. O presente julgamento de adjudicação de proposta será publicado
no site da FAV. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata. Recife,
12/06/2012.
Elias Sabino de Oliveira Filho
Pregoeiro
José Eustácio Vieira Neto
Apoio
Toni Avelino da Silva
Apoio
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