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 ATA  –  PREGÃO PRESENCIAL SRP   
Nº 09/2014 

 
LOCAL: PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS  S.A 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 09/2014 

 
No dia 07 de agosto de 2014, às 14h, na PRODAM – Processamento de Dados Amazonas 
S.A., situada à Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937, Praça 14, reuniram-se o Coordenador da 
Disputa, Pregoeiro Kleper Nunes e a respectiva Equipe de apoio, infra-assinados, 
designados pela Portaria nº 009/2013, de 04 de janeiro de 2013,  para promover a sessão 
pública do Pregão Presencial SRP n° 09/2014, que tem por objeto:  Contratação de 
empresa especializada para fornecimento de mobiliário (mesas e armários), para a 
PRODAM S.A, através do Sistema de Registro de Preços,  conforme especificações 
detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I, deste Edital.  Foi instalada a 
sessão e o Pregoeiro solicitou o credenciamento e a declaração que cumpre os requisitos 
de habilitação da única licitante presente: DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
representada pelo Sr. Darlan Ribeiro Braga. Após o credenciamento foi aberto o envelope 
com a proposta de preços e passamos a analisar os itens. A licitante apresentou proposta 
inicial total de R$ R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Após isso, o Pregoeiro iniciou 
negociação com a licitante, ficando o valor final de R$ 181.310,00 (cento e oitenta e um mil 
trezentos e dez reais), abaixo do estimado pela Administração, tendo como valores totais 
por item: Item 01: R$ 69.000,00(sessenta e nove mil reais); Item 02: 17.700,00 (dezessete 
mil e setecentos reais); Item 03: 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais); Item 04: R$ 
13.000,00 (treze mil); Item 05: R$ 14.560,00 (quatorze mil quinhentos e sessenta reais); 
Item 06: R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais); Item 07: R$ 
6.000,00 (seis mil reais); e Item 08: R$ 7.800,00 (sete mil oitocentos ). Em seguida passou-
se a analisar a habilitação da licitante DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA que foi 
declarada habilitada. A licitante enviará nova proposta com os valores atualizados. O 
pregoeiro declarou vencedora e adjudicou  o objeto desse certame a licitante DAPALAN 
MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. A definição do Pregoeiro será submetida ao Diretor 
Presidente da PRODAM para homologação do processo.   Nada mais havendo a tratar, 
Paula Tavares Amorim lavrou a presente ata que após lida será assinada pelos presentes. 
 Manaus, 07 de agosto de 2014. 

 
Pregoeiro e equipe de apoio 
 

 
 Kleper Nunes                    Gilson Teixeira            Haddock Petillo 
Pregoeiro                                  Apoio                                     Apoio           
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