ATA – PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 02/2019
LOCAL: PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A
LICITAÇÃO: PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 02/2019
No dia 31 de julho de 2019, às 10h, na PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A.,
situada à Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937, Praça 14, reuniram-se a Presidente da Comissão de
Licitação - COMLI, Amélia de Souza Fernandes, e a respectiva Equipe de apoio infra-assinados,
designados pela Portaria nº 375/2018, de 07 de dezembro de 2018, juntamente com o analista,
Haddock Jânio Mendes Petillo, convidado para apoio junto à análise contábil; Gerente de
Administração Cristianne Lima Martins e o Supervisor de Administração Nirley Bindá de Araújo
para análise técnica - para promover a sessão pública do Procedimento de Licitação n°
02/2019, que tem por objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de
rádio táxi, com sistema de radiofonia, ar-condicionado e taxímetro, para suprir a necessidade
de deslocamento dos empregados da PRODAM S/A., na cidade de Manaus e municípios de sua
região metropolitana, conforme especificações detalhadas no Projeto Básico, constante do
Anexo 1, deste Instrumento convocatório. Foi instalada a sessão e a Presidente da COMLI
solicitou o credenciamento e a declaração que cumpre os requisitos de habilitação da única
licitante presente: TOCANTINS INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇO DE RÁDIO TÁXI LTDA,
representada pelo senhor Francisco das Chagas dos Santos. Após o credenciamento, foi aberto
o Envelope Nº 1 - Documentos de Habilitação e, em seguida, passou-se a analisar os documentos
da licitante que foram analisados e rubricados pela presidente e a respectiva equipe de apoio.
A análise do balanço patrimonial foi submetida ao analista Haddock. A licitante Tocantins foi
considerada habilitada e seguiu-se para a abertura do Envelope 2 – Proposta Técnica. Os
documentos comprobatórios foram repassados à Gerente de Administração e o Supervisor de
Administração, responsáveis pela demanda, objeto desse certame. Foram analisados os itens
constantes no Anexo 1C – Planilha de Análise Técnica para as devidas pontuações. Após análise
pelos presentes, foram considerados para pontuação técnica da licitante a documentação de 06
(seis) veículos, conforme pontuação mensurada em anexo.

Em seguida, iniciou-se a abertura do Envelope 03 – Proposta de Preços. A licitante apresentou
valor global de R$ 75.003,90 - estando condizente com o valor estimado informado no Anexo
1B – Modelo de Proposta de Preços. A presidente da COMLI tentou negociação com a empresa
para redução do valor ofertado, porém a licitante manteve o mesmo valor.
A decisão da Presidente da Comissão de Licitação será submetida ao Diretor Presidente da
Prodam para homologação do processo.

Nada mais havendo a tratar, eu, Paula Tavares

Amorim, lavrou a presente ata que, após lida, será assinada pelos presentes.
Manaus, 31 de julho de 2019.
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