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Brasília – DF, 10 de agosto de 2022. 

Proposta número 17/2022 

À PRODAM - PROCESSAMENTOS DE DADOS DO AMAZONAS 

Processo nº SIGED 1423/2022-34 

Pregão Eletrônico nº 06/2022 

Referente proposta comercial para participação em edital. 

 

Prezados, 

 

Temos a grata satisfação de apresentar nossa proposta comercial referente à 

aquisição de licenças de uso perpétuo de solução de hiperautomação cognitiva, incluindo 

treinamento e serviços técnicos especializados, para suportar o ambiente de produção e 

operação da infraestrutura de TIC da PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A – 

PRODAM utilizando Inteligência Artificial para Operações de TI – AIOPS, fornecendo 

gerenciamento autônomo das aplicações, além de orquestrar e fornecer Application 

Programming Interface – APIs algorítmicas para implantação de barramento de 

“machine learning” e inteligência artificial. 

 

OBJETO DA PROPOSTA 

É com satisfação que passamos às mãos de V. Sª, a nossa proposta para execução, com 

preço unitário, de acordo com o Edital de licitação por Pregão Eletrônico n.º 06/2022 e 

seus anexos: 

 

LOTE ÚNICO 

 Objeto: Aquisição de licenças de uso perpétuo de solução de hiperautomação cognitiva, incluindo treinamento 
e serviços técnicos especializados, para suportar o ambiente de produção e operação da infraestrutura de TIC 

da PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A – PRODAM utilizando Inteligência Artificial para Operações 

de TI – AIOPS, fornecendo gerenciamento autônomo das aplicações, além de orquestrar e fornecer Application 
Programming Interface – APIs algorítmicas para implantação de barramento de “machine learning” e 

inteligência artificial. 

Subitem DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

1 
Plataforma de 

AIOPS 

Licença por 

Item de 

Configuração - 
IC 

1.000 R$ 3.200,00 R$ 3.200.000,00 

2 
Suporte técnico 
à plataforma 

Assinatura 
Anual 

1 R$ 50.500,00 R$ 50.500,00 

3 

Serviço de 

operação 
assistida 

TURMA 1.000 R$ 1.340,00 R$ 1.340.000,00 

TOTAL EM R$ R$ 4.590.500,00 



 

 

 

O valor total proposto é de R$ 4.590.500,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa mil 

e quinhentos reais). 

O prazo para execução dos serviços é de 12 [doze] meses, a contar da data de assinatura 

do contrato. 

Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas 

concernentes ao fornecimento de equipamentos, ferramental, mão de obra necessária, 

encargos sociais, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e 

tributos. 

Declaramos que a solução que iremos fornecer, em conformidade com os requisitos da 

ferramenta de gerenciamento, automação e orquestração da infraestrutura de TI 

utilizando AIOPS será a Solução New Relic da fabricante New Relic 

(https://docs.newrelic.com/), declarando que atende as exigências constantes neste 

Termo de Referência (conforme comprovação no documento “Ponto a Ponto_FA_New 

Relic.pdf”) em atendimento aos requisitos detalhados no Termo de Referência e seus 

anexos, por meio de entrega de documentação comprobatória (CDs, link públicos, 

manuais, guias de instalação, documentos homologados pelo fabricante. 

 

 

Validade da Proposta 

Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias a contar da data de sua 

apresentação. 

 

Brasília - DF, 10 de agosto de 2022. 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________________ 

Mariana Eleutério Mota 
CFO na FA Inovação 
CPF: 008.836.331-75 

RG: 2.401.941 SSP/DF 
 

FA INOVACAO EM NEGOCIOS LTDA  
CNPJ: 42.651.159/0001-16  

https://docs.newrelic.com/
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