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

ATA 02 – PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº 11/2014
LOCAL: PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 11/2014
No dia 06 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 a
Coordenador da Disputa, Pregoeiro Haddock Petillo e a respectiva Equipe de apoio, infraassinados, designados pela Portaria nº 009/2013, de 05 de agosto de 2014, para promover
a sessão pública para continuação do Pregão Presencial 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 informou as licitantes presentes: EMBRATEL – Empresa Brasileira de
Telecomunicações S.A representada pela Sra. Ana Karla Vasconcelos dos Santos e Eyes
Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagens Ltda, representada pelo Sr. José Ricardo
Ferreira, que, após reunião com o quadro técnico da PRODAM ( Senhores Erlon Benjo,
Regis Muller, Emerson Silva de Souza, Marcio Belmont e o pregoeiro deste processo), a
licitante EYES Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagens Ltda foi declarada habilitada. O
pregoeiro declarou vencedora o objeto desse certame à licitante EYES Nwhere Sistemas
Inteligentes de Imagens Ltda, com o valor global final de R$ 13.200.000,00, foi solicitado a
licitante vencedora no lote 01 que apresentasse sua proposta atualizada devendo aplicar a
redução negociada na fase de lance proporcionalmente a cada item do lote 01, (o que
representa aproximadamente 18,76%).Foi questionado aos presentes sobre o interesse de
interposição de recursos, quanto a decisão do pregoeiro referente ao lote 01. A licitante
EMBRATEL manifestou intenção de interpor recursos alegando. Que a licitante EYES Nwhere
não atende vários itens, entre os quais 6.1.4 do edital e 7.20, 7.28, 7.29, 8.10, 9.1 9.2, 13.9, 14.1,
14.2, 14.4 e 14.7, do Termo de Referência, entre outros. Foi iniciada a fase de lances do lote 02
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onde foram apresentadas propostas iniciais anuais de: EMBRATEL- R$ 52.676,40 e EYES
Nwhere – R$ 123.192,00. Foi dada a oportunidade para lances não tendo nenhuma das
participantes interesse em reduzir seus valores iniciais. O Pregoeiro desclassificou a licitante
EYES NWHERE no lote 02 por ter apresentado proposta superior ao máximo estimado pela
Administração. Em seguida foi analisada a documentação de habilitação da licitante
EMBRATEL, que foi declarada habilitada pelo pregoeiro. O Pregoeiro declarou vencedora do
lote 02 a licitante. Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A – EMBRATEL. Com valor
total de R$ 52.676,40. Foi questionado aos presentes sobre o interesse de interposição de
recursos, quanto a decisão do pregoeiro referente ao lote 02. Não houve manifestação de
interpor recursos pelos presentes, entretanto a licitante EYES NWHERE

solicitou para

referendar em ata que as ARTS apresentadas pela licitante EMBRATEL estão sem assinaturas
do contratante que invalida a ART, ART da EMBRATEL do Rio de Janeiro fornecendo para
EMBRATEL de Manaus também sem assinatura da contratante, ou seja, ela atestando ela
mesma. A definição do Pregoeiro será submetida ao Diretor Presidente da PRODAM para
adjudicação e homologação do processo quanto ao lote 01 e homologação do lote 02.
Nada mais havendo a tratar, Paula Tavares Amorim lavrou a presente Ata que após lida
será assinada pelos presentes.
Manaus, 06 de novembro de 2014.
Pregoeiro e equipe de apoio

Haddock Petillo
Pregoeiro
Licitantes:

Rua Jonathas Pedrosa, 1937 – Praça 14
Fone (92) 2121-6500 - Fax (92) 3232-4369
69020-110 Manaus–AM
prodam@prodam.am.gov.br
Site: www.prodam.am.gov.br

Gilson Teixeira
Apoio

Kleper Nunes
Apoio

