
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS,  

EM 15 DE OUTUBRO DE 2014. 
 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniu-se no 

dia 15 de outubro de 2014, às 8 horas e trinta minutos, na sala de licitações nº 3-8, 

localizada na sede da Câmara, situada na av. Presidente Vargas, n° 1.935, bairro Senador 

Valadares, município de Pará de Minas/MG. No citado horário, a pregoeira Michele 

Aparecida Villaça deu início ao credenciamento referente ao pregão presencial nº 12/2014, 

cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de 

equipamentos de processamento de dados, equipamentos para áudio, vídeo e fotos, 

máquinas e equipamentos energéticos e mobiliário em geral, para uso interno da Câmara 

Municipal de Pará de Minas conforme especificações constantes no Termo de Referência, 

que integra o Edital como Anexo I. Apresentaram-se para credenciamento e se 

credenciaram: Bruno José Candioto, RG MG 10.740.987, representando a empresa 

Infodatas Comercio de Produtos Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda - ME, CNPJ 

68.514.900/0001-90; Paulo César de Carvalho e Silva, RG MG 10.813.775, representando a 

empresa E PC INFORMATICA LTDA- ME, CNPJ 19.104.451.0001/05; Adilson Antônio 

de Morais Júnior, RG MG 10.070.799, representando a empresa Multiplic Máquinas e 

Suprimentos Eireli ME, CNPJ 10.740.865/0001-48; Deilson Caires Cardoso, RG MG 

37.501.91, representando a empresa Comercial Logística de Informática Ltda - EPP., 

CNPJ 07.118.754/0001-90; Hilton José de Faria Neto , RG 13.531.962, representando a 

empresa Arrena Informática Ltda ME, CNPJ 07.528.036/0001-91.  Terminada a fase de 

credenciamento, a pregoeira declarou aberta a sessão e recebeu dos licitantes a declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, e os envelopes de 

PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Dando continuidade, os membros da 

comissão rubricaram os envelopes e, em seguida, os envelopes contendo as propostas 

comerciais e os catálogos técnicos foram abertos, as propostas e os catálogos também foram 

rubricados. Cadastradas as propostas no sistema, impresso o quadro comparativo de 

preços inicial, os trabalhos foram suspensos para almoço, às doze horas e dez minutos, 

sendo retomados às treze horas e trinta minutos. Retomados os trabalhos, os licitantes 

passaram a fazer suas considerações a cerca das propostas apresentadas. O representante da 

empresa Comercial Logística de Informática Ltda – EPP, fez a seguinte consideração a 

cerca do item 3: O catalogo técnico apresentado pela empresa Arrena Informática Ltda 

ME o seu cabinete não está adaptado para Rack, pois é modelo torre. O representante da 

empresa Infodatas Comercio de Produtos Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda – ME fez a 

seguinte consideração a cerca do item 1: O catalogo  técnico apresentado pela empresa E 

PC INFORMATICA LTDA- ME a placa mãe não possui a USB 3.0 e Arrena 

Informática Ltda ME a placa mãe não possui 6 saídas, sendo 2 frontais e 4 traseiras 

conforme o exigido no edital, apresentado apenas 2 saídas traseiras. O catalogo técnico 

apresentado pela Multiplic Máquinas e Suprimentos Eireli ME o mouse  não é USB 



conforme estabelecido no edital .O teclado apresentado de nenhuma das demais licitantes é 

gravado a laser. O representante da empresa Multiplic Máquinas e Suprimentos Eireli 

ME não apresentou nenhuma consideração. O representante da empresa Arrena 

Informática Ltda ME, fez a seguinte consideração a cerca do item 1 : O mouse pad 

apresentado pela empresa E PC INFORMATICA LTDA- ME, não é de 3 mm, bem como 

a placa mãe apresentada, não atende o edital, pois o edital exige que seja sata 3, e foi 

apresentada sata 2. Já a fonte apresentada pela empresa Infodatas Comercio de Produtos 

Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda – ME, não possui malha de proteção e o folder não fala 

se é real ou não. O monitor apresentado pelas empresas Infodatas Comercio de Produtos 

Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda – ME, Comercial Logística de Informática Ltda – 

EPP e E PC INFORMATICA LTDA- ME no folder apresentado não especifica se o 

mesmo apresenta entrada DVI, sendo esta mesma observação para o item 5. Quanto ao item 

9 a empresa Comercial Logística de Informática Ltda – EPP, não atende em nenhum 

requisito. O representante da empresa E PC INFORMATICA LTDA- ME, fez a seguinte 

consideração a cerca do item 1: O monitor apresentado pela empresa Comercial Logística 

de Informática Ltda – EPP, não atende ao disposto no edital quer seja LCD/LED, e o 

apresentado pela empresa é apenas LCD. O catalogo técnico da caixa de som apresentada 

pela empresa Arrena Informática Ltda ME não está na cor preta, conforme disposto no 

edital. Quanto ao item 2, o edital pedi que sejam apresentados catálogos técnicos para o 

Windows e a Maleta de Transporte, não sendo estes apresentados pelas empresas Infodatas 

Comercio de Produtos Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda – ME e Comercial Logística 

de Informática Ltda – EPP, a empresa Arrena Informática Ltda ME não apresentou 

para a maleta. Terminadas essas considerações a pregoeira suspendeu a sessão para análise 

das propostas pelo técnico de informática e membro da comissão, a fim de conferir se elas 

atendem o edital. Será publicada no site da Câmara nova data para continuidade dos 

trabalhos. Nada mais a tratar, a pregoeira encerrou a sessão e lavrou-se esta ata, que, após 

lida e aprovada, será assinada pelos membros da comissão e pelos representantes das 

empresas e, logo após, juntada ao respectivo processo. Pará de Minas, 15 de outubro de 

2014. 
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