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Pregão Presencial 02/2013 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 14 DE MARÇO DE 

2013. 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas 

reuniu-se no dia 14 de março de 2013, às 14 horas e trinta minutos, no 

plenarinho da Câmara, situada na Praça Torquato de Almeida, n° 100, centro, 

município de Pará de Minas/MG.  No citado horário, considerando a presença 

de todos os membros da Comissão, a presidente,  Danielle Souza Alves, deu 

por aberta a sessão, cujo objetivo é receber a análise da proposta técnica de 

escoimação da empresa Infodadas Comércio de Produtos Eletrônicos e 

Serviços Ltda, bem como o parecer técnico com o resultado da análise do 

questionamento apresentado da empresa G-Tronic Tecnologia em Informática 

Ltda, feitos pelo servidor  Euler Aparecido de Souza Garcia, técnico em 

informática. A análise e o parecer encontram-se anexos a este processo. Com 

base nos documentos apresentados, a comissão declara classificada a 

proposta da empresa  Infodadas Comércio de Produtos Eletrônicos e Serviços 

Ltda em relação ao item I, uma vez que foi apresentada nova proposta para 

escoimação e  os erros apontados foram escoimados. Em relação ao 

questionamento apresentado da empresa G-Tronic Tecnologia em Informática 

Ltda  referente ao item I da proposta, conforme o parecer técnico do servidor 

Euler Aparecido de Souza Garcia, com o qual a comissão concorda, “fica claro 

que a proposta da empresa G-Tronic Tecnologia em Informática Ltda para o 

Item I, em primeira análise, como informado no primeiro parecer técnico 

encaminhado a esta comissão, apresenta problemas na identificação do HD e 

da memória RAM apresentados, dificultando sua análise nos sites de seus 

fabricantes, o que desclassificaria a proposta da empresa”, ou seja, de 

qualquer forma, a proposta dessa empresa, em relação ao item I, mantém-se 

desclassificada, como todas as outras.  Assim, como o item I já havia passado 
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pela fase de lance na sessão pública de abertura dos envelopes, tendo sido 

seu valor negociado e finalizado, ficando a empresa Infodatas Comércio de 

Produtos Eletrônicos e Serviços Ltda vencedora desse item, a escoimação em 

relação a esse item se aplica apenas à proposta dessa empresa. Fica marcada 

para 20 de março, quarta-feira, às 9 horas, na sede da Câmara, nova sessão 

para continuidade dos trabalhos, quando será feita a negociação dos itens 

restantes com as empresas cujas propostas foram classificadas.  Nada mais 

havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada 

pelos membros da Comissão e, logo após, juntada ao processo. Pará de 

Minas, 14 de março  de 2013. 

 
 
 
 

Danielle Souza Alves 
Presidente 

 
                                 

Carmélia Cândida da Silva 
Membro CPL  

 
 
 

Euler Aparecido de Souza Garcia 
Membro CPL 

 
 
 

     Luciana Maria dos Santos Pereira 
Membro CPL 

 
 

     Magna Libéria Ferreira Nogueira 
Membro CPL 

 


