GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATA – PREGÃO PRESENCIAL
Nº 01/2012
LOCAL: PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012
No dia 31 de janeiro de 2012, 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 Erlon Angelin Benjó e a respectiva Equipe de apoio,
infra-assinados, designados pela Portaria nº 166/2008 de 21 de agosto de 2008, para
promover a sessão pública do Pregão Presencial n° 01/2012, que tem por objeto:
Aquisição de bens e serviços de instalação, customização e transferência
tecnológica para ampliação dos recursos do Data Center da PRODAM, com o
intuito de atendermos as demandas atuais de projetos do Governo do Estado do
Amazonas, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência,
constante do Anexo 1, deste edital. Foi instalada a sessão e o Pregoeiro solicitou o
credenciamento da única licitante presente: CRIAR SOLUÇÕES – PRODUTOS E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, representada pelo Sr. FLAVIO DE SOUZA
COUTINHO. O pregoeiro consultou o Diretor Presidente Sr. Tiago Monteiro de Paiva,
para ciência e aquiescência ao prosseguimento da licitação com apenas um licitante.
Após sua autorização, o pregoeiro solicitou os envelopes 1 e 2 do Licitante presente.
Aberto o envelope 2 com a Proposta de Preços, foi verificada sua conformidade com o
Edital, sendo verificada sua aceitabilidade. A Empresa apresentou como proposta
inicial o preço de R$ 8.081.407,00 (Oito milhões e oitenta e um mil e quatrocentos e
sete reais); Foi analisada a conformidade da proposta apresentada com o valor
estimado pela Administração, sendo considerada aceitabilidade do valor inicial
proposto. O pregoeiro iniciou a negociação direta com o licitante presente para redução
de preços, alcançando a redução de custos no valor de R$ 242.442,21 (Duzentos e
quarenta dois mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos)
perfazendo o valor final para contratação de R$ 7.838.964,79 (sete milhões oitocentos
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e trinta e oito mil novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos). Em
seguida, foi aberto o Envelope 1, com os Documentos de habilitação que, após
analisados, constatou-se que a licitante atende aos requisitos do Edital e seus anexos,
sendo declarada habilitada a Licitante pelo Pregoeiro. O Pregoeiro declarou vencedora
do certame a empresa licitante CRIAR SOLUÇÕES – PRODUTOS E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA. A definição do Pregoeiro será submetida a apreciação do
Diretor Presidente da PRODAM. Nada mais havendo a tratar, Paula Tavares Amorim
lavrou à presente Ata, que após lida será assinada pelos presentes.

Manaus, 31 de janeiro de 2012.
Pregoeiro e equipe de apoio
Erlon Benjó
Pregoeiro
Amélia Fernandes
Apoio
Kleper Osório Nunes
Apoio
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