ATA 02 – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2015
LOCAL: PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015
No dia 28 de dezembro de 2015, às 09:30h, na PRODAM – Processamento de Dados
Amazonas S.A., situada à Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937, Praça 14, reuniram-se a
Coordenadora da Disputa, Pregoeira Amélia Fernandes e a respectiva Equipe de apoio,
infra-assinados, designados pela Portaria nº 009/2013, de 04 de janeiro de 2013, para dar
continuidade a sessão pública do Pregão Presencial SRP n° 06/2015, que tem por objeto:
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de comunicação de
dados em atendimento às necessidades de conectividade entre a PRODAM –
Processamento de Dados Amazonas S.A e órgãos governamentais, no município de
Manaus, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações detalhadas no
Termo de Referência, constante do Anexo I, do Edital. Foi instalada a sessão e a Pregoeira
apresentou a análise da documentação de habilitação e diligências, habilitando e
declarando como vencedora do certame a licitante Alpha Telecomunicações LTDA. Foi
solicitado à licitante vencedora que encaminhasse a proposta de preços atualizada. Foi
perguntado aos presentes se houve interesse em interpor recursos. A empresa Eyes N
Where manifestou interesse, alegando que:
1) Que o ramo de atividade da licitante Alpha é incompatível com o objeto de certame
de acordo com os itens 7.1.2.5 do Edital e 23.1.2 do Termo de Referência;
2) Que os anexos 4 e 5 do Edital não foram entregues na fase do credenciamento;
3) Da formulação de preços das licitantes Alpha e Logic Pro na proposta inicial.
Nada mais havendo a tratar, Paula Tavares Amorim lavrou a presente ata que, após lida,
será assinada pelos presentes.
Manaus, 28 de dezembro de 2015.
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