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 ATA   –  PREGÃO PRESENCIAL  
Nº 02/2014 

 
LOCAL: PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS  S.A 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 

 
No dia 26 de fevereiro 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 Gilson Teixeira de Souza 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  n° 02/2014, que tem por 
objeto:  Contratação eventual de serviços técnicos especializados em instalação e 
manutenção de enlaces de rádio ponto a ponto, redes ponto para multiponto e 
pontos de acesso wifi, bem como aquisição de equipamentos de 
telecomunicação e ativos de rede destinados a instalação em municípios do 
interior do estado para formação de segmentos da Rede de Comunicação de 
Dados e Serviços em Tecnologia da Informação do Governo do Estado do 
Amazonas – RedGov, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 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 das licitantes presentes: TI LOG TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO E LOGISTICA LTDA, (representada pelo Sr. Sergio Luis Gomes Vieira) e   
a licitante AGORA SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA, (representada pelo Sr. 
Marcio Kozlowski). Após o credenciamento foi aberto o envelope com a proposta de 
preços referente ao lote 01 da licitante AGORA SOLUCOES que apresentou proposta 
inicial de R$ 4.819.740,00, considerando a presença de somente uma única licitante o 
pregoeiro passou a negociar o qual conseguiu uma redução de 1% sobre o valor total, 
ficando o valor final da proposta em R$ 4.771.543,50 – inferior ao máximo estimado 
pela Administração. Foi encaminhada a proposta da licitante para análise quanto as 
especificações técnicas ao Assessor Régis Muller, o qual  aprovou a proposta. EM 
seguida passou-se a analisar a habilitação da licitante que foi declarada  habilitada. O 
pregoeiro declarou vencedora e adjudicou  o lote 01 à licitante AGORA SOLUCOES EM 
TELECOMUNICACOES .  Em seguida foram abertas as propostas de preços  referente ao 
lote 02  das  licitantes AGORA SOLUCOES e TI LOG, ambas aptas para a fase de lances. 
Iniciou-se a fase de lances.   Os lances ofertados finais constam no mapa de lances 
anexo ao processo, sendo ofertado o melhor lance pela licitante TI LOG TECNOLOGIA 
DA INFORMACAO E LOGISTICA LTDA com valor de R$ 5.445,000,00. Analisada a 
documentação de habilitação da licitante TI LOG TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 
LOGISTICA LTDA, que foi declarada habilitada pelo pregoeiro. O Pregoeiro declarou a 
licitante TI LOG TECNOLOGIA DA INFORMACAO E LOGISTICA LTDA vencedora do lote 
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02 deste certame, sendo adjudicado a licitante TI LOG TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
E LOGISTICA. As licitantes vencedoras  deverão  apresentar novas propostas com os 
valores atualizados baseando-se nos lances ofertados e vencidos por elas. Foi 
questionado aos presentes sobre o interesse de interposição de recursos, quanto a 
decisão referente aos lotes 01 e 02. Não houve manifestação de interpor recursos pelos 
presentes. Essa decisão 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, 26 de fevereiro de 2014. 

 
 
Pregoeiro e equipe de apoio 
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