GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO – Convite nº 05/2012
No dia 25 de junho de 2012 às 10 horas, na sala de reunião da Diretoria da PRODAM –
Processamento de Dados Amazonas S.A., situada na rua Jonathas Pedrosa nº 1937, Praça 14,
estiveram presentes os membros da Comissão de Licitação: Gilson Teixeira de Souza (substituindo
a Presidente Amélia), Kleper Osório Nunes (Apoio), Haddock Petillo (Apoio) e Paula Tavares
Amorim (secretária), infra-assinados, designados pela Portaria nº 103/2011 de 31 de maio de 2011
para julgamento da licitação Convite n° 05/2012, para Contratação de empresa
especializada/qualificada para prestar serviço de radio táxi, com sistema de radiofonia, arcondicionado e taxímetro, para suprir a necessidade de deslocamento de empregados da
PRODAM S.A. na cidade de Manaus e municípios vizinhos. Foi instalada a sessão e a
Comissão recebeu a propostas e o credenciamento da única licitante presente: TOCANTINS
RÁDIO TAXI Ltda, representada pelo Sr. Francisco das Chagas dos Santos, embora tenham sido
convidadas 03 empresas. Considerando que está vencendo o contrato em vigor, o Presidente da
COMLI solicitou a Diretoria Administrativo-Financeira autorização para dar continuidade ao
processo, a qual foi deferida. Passou-se a analisar a proposta da licitante que apresentou
pontuação total de 1.425, sendo considerada apta. As demais comprovações solicitadas no Projeto
Básico serão apresentadas quando da assinatura do contrato A decisão da Comissão será
encaminhada ao Presidente da PRODAM, para adjudicação e homologação. Nada mais havendo a
tratar, eu Paula Tavares Amorim, lavrei a presente ata que após lida será assinada pelos
presentes.
Manaus, 25 de junho de 2012.
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