
 

 

 
 

 

Processo Licitatório n° 27/2018 

Processo Administrativo n° 31/2018 

Objeto: Adesão como “carona” na Ata de Registro de Preços oriunda do 
Pregão Eletrônico n° 50/2017, para futura contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Auto Refrator com Ceratometria. 

Esclarecimento 

Diante dos apontamentos realizados pela Controladoria desta Instituição, foi 
realizada nova pesquisa de mercado a fim de complementar a primeira acostada às f. 
22/34. 

Com o objetivo de complementar e adequar a pesquisa de marcado deste 
processo à Resolução n° 15/2016 da ICISMEP, foi realizada nova cotação para se 
obter no mínimo três orçamentos de fontes distintas, chegando-se aos seguintes 
resultados: 

1. Internet – RM TECNOBRASIL: foi encontrado o valor de R$ 
24.835,43 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta 
e três centavos) para o item;  

2. Painel de Compras – Medical Comércio: foi encontrado o valor de 
R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos) para o item; 

3. Ata de Registro de Preços do Governo do Estado de São Paulo – 
Andes Comercial: foi encontrado o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil 
e oitocentos reais) para o item; 

4. Fornecedor Direto – Start Medical: foi encontrado o valor de R$ 
25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) para o item. 

Diante do apresentado, a presente pesquisa alcançou a média de R$ 25.433,86 
(vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos). 

Considerando a média encontrada e o valor da Ata de Registro de Preços 
oriunda do Pregão Eletrônico n° 50/2017 do Hospital das Forças Armadas, qual seja 
R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos), verifica-se que a diferença é de R$ 
2.066,14 (dois mil, sessenta e seis reais e quatorze centavos). 

Assim, conclui-se que o valor da diferença entre a média encontrada na 
pesquisa de mercado realizada, comparado com o valor do item Auto Refrator na Ata 
supramencionada é excessivo, demonstrando que a adesão em questão não se 
mostra vantajosa para esta Instituição, motivo pelo qual remeto os autos ao arquivo. 

Betim, 07 de março de 2018. 

 

Adriana Camargos Ferreira de Almeida 
Assistente Administrativo - ICISMEP 


