
 

 

ATA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 
 
LOCAL: PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2019 

 
No dia 3 de dezembro de 2019, às 09h, na PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., 
situada à Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937, Praça 14, reuniram-se o Coordenador da Disputa, 
Pregoeiro José Rodrigo Orestes de Sousa, e a respectiva Equipe de apoio infra-assinados, 
designados pela Portaria nº 284/2019, de 30 de agosto de 2019, com o supervisor de 
administração e transportes, Nirley Bindá de Araújo, com a Gerente de Administração, 
Cristianne Lima Martins, juntamente com o analista de contabilidade, Eduardo Alexandre 
Palmeira Vieira, convidado para apoio junto à análise contábil para promover a sessão pública 
do Pregão Presencial n° 04/2019, que tem por objeto: contratação de pessoa jurídica, pela 
MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, para a prestação de serviços de gerenciamento de 
abastecimento e combustíveis prestados, de forma contínua, por postos credenciados, por meio 
da implantação e operação de um sistema informatizado com utilização de cartão magnético, 
visando atender à frota de veículos rodoviários e grupos geradores da PRODAM S.A., dentro da 
região metropolitana de Manaus, conforme condições e exigências detalhadas no Termo de 
Referência, constante do Anexo I, do Edital.  Foi instalada a sessão e o Pregoeiro solicitou o 
credenciamento e a declaração que cumpre os requisitos de habilitação da licitante: PROVER 
PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA, representada pelo senhor Albérico Rodrigues da Silva. Após o 
credenciamento foi aberto o envelope com a Proposta de Preços da licitante. Sendo então 
ofertada a taxa de administração de R$ 0,00 (0%). Em seguida passou-se a analisar os 
documentos de habilitação da licitante. Alguns documentos foram apresentados cópias as quais 
foram conferidos pela equipe de apoio com os originais. Após análise do Pregoeiro e da equipe 
de apoio, e análise do balanço patrimonial, que foi submetida ao analista Eduardo Alexandre 
Palmeira Vieira, constatou-se o atendimento de todas as exigências editalícias. Uma visita 
técnica foi agendada para o dia 10 de dezembro do corrente, às 10h, para validação do checklist 
conforme Termo de Referência. Após essa etapa, a decisão do Pregoeiro será submetida ao 
Diretor-Presidente da PRODAM para homologação do processo.   Nada mais havendo a tratar, 
eu, Hiago Dias Costa, lavrei a presente ata que, após lida, será assinada pelos presentes. 
 
Manaus, 03 de dezembro de 2019. 
 
Pregoeiro e equipe de apoio 
 
 
 
José Rodrigo Orestes                                    Hiago Dias Costa           
Pregoeiro                                                           Secretário 
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