GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A - PRODAM

ATA – PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº 11/2014
LOCAL: PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 11/2014
No dia 05 de novembro 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 Haddock Petillo e a respectiva Equipe de apoio, infraassinados, designados pela Portaria nº 009/2013, de 04 de janeiro de 2013, para
promover a sessão pública do Pregão Presencial SRP n° 11/2014, que tem por objeto:
Contratação de empresa especializada para fornecimento de links para acesso dedicado à
INTERNET, via fibra óptica dos órgãos da Administração Pública Estadual e dos serviços
hospedados no Datacenter do Governo e um link interestadual entre a Prodam/AM e
SERPRO/SP, 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(s) licitante(s) presentes:
XXXXXXXXXX, representada pelo Sr.xxxxxxxxx. Após o credenciamento foi aberto o
envelope com a proposta de preços e passamos a analisar os lotes. A licitante apresentou
proposta inicial para o lote 01 de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxx reais) e lote 02.......................
Após isso, o Pregoeiro iniciou negociação com a licitante, ficando o valor final de cada lote
em: Lote 01................... e Lote 02, abaixo do estimado pela Administração. Em seguida
passou-se a analisar a habilitação da licitante xxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 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, 05 de novembro de 2014.
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