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Parecer Técnico 02 

Pregão Presencial nº 12/2014 

Processo Licitatório nº 22/2014  

 

Assunto: Análise das propostas técnicas de escoimação das licitantes do 

certame. 

 

Venho informar à Comissão Permanente de Licitações o resultado da 

análise das propostas técnicas de escoimação das empresas Infodadas 

Comércio de Produtos Eletrônicos e Serviços Ltda - ME, E PC Informática 

Ltda – ME, Multiplic Máquinas e Suprimentos Eireli – ME e Arenna 

Informática Ltda - ME para o pregão presencial 12/2014, que possui o 

seguinte objeto: “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”. 

A empresa Infodadas Comércio de Produtos Eletrônicos e Serviços 

Ltda - ME apresentou um monitor com as especificações de acordo com o 

exigido no edital. Portanto sua proposta para o item I fica classificada. A 

empresa E PC Informática Ltda – ME apresentou um monitor, uma placa mãe, 

um teclado e um mousepad com as especificações de acordo com o exigido no 

edital. Portanto sua proposta para o item I fica classificada. A empresa 

Multiplic Máquinas e Suprimentos Eireli – ME apresentou um teclado com 

as especificações de acordo com o exigido no edital. Portanto sua proposta 

para o item I fica classificada. A empresa Arenna Informática Ltda - ME 

apresentou um monitor, uma caixa de som e um teclado com as especificações 

de acordo com o exigido no edital. Portanto sua proposta para o item I fica 

classificada. 

 Não foram apresentados catálogos técnicos para os itens 3 e 9. 

 A empresa Comercial Logística de Informática Ltda. – EPP não 

apresentou proposta de escoimação. Portanto sua proposta para o item I 

permanece desclassificada. 
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Pará de Minas, 03 de novembro de 2014. 

 

 

Euler Aparecido de Souza Garcia 

Técnico em Informática 

 

 


