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Pregão Presencial 02/2013 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 8 DE MARÇO DE 2013. 

 

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

reuniu-se no dia 8 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 o parecer técnico com  o resultado 

da análise das propostas técnicas das empresas licitantes neste certame feito 

pelo servidor Euler Aparecido de Souza Garcia, técnico em informática. O 

parecer encontra-se anexo a este processo. Após analisar o parecer, a 

comissão decide seguir a sugestão dele constante, que consiste na 

desclassificação das empresas nos seguintes itens: Companhia do Micro Ltda 

itens I, II, V, VI e VIII; Lyron Informática Ltda item I; Infodadas Comércio de 

Produtos Eletrônicos e Serviços Ltda itens I, III, IV, VI, VIII e XI; G-Tronic 

Tecnologia em Informática Ltda itens I, III, VI e XI; WDNC Computadores Ltda-

ME itens I, III, IV, V, VI, VII e XI; DWM Informática Ltda itens I, II, III, IV, V, VI, 

VII e VIII; Digital Informática Ltda itens I, III e VI; Multiplic Máquinas e 

Suprimentos Ltda itens I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI. Registra-se que, no 

item I, todas as propostas foram desclassificadas. Conforme   o § 3º do art. 48 

da Lei 8.666/93, quando todas as propostas forem desclassificadas, 

poder-se-á fixar aos licitantes prazo de oito dias úteis para escoimação 

dos erros apresentados. Como o item I já havia passado pela fase de lance 

na sessão pública de abertura dos envelopes, tendo sido seu valor negociado e 

finalizado, ficando a empresa Infodadas Comércio de Produtos Eletrônicos e 

Serviços Ltda vencedora desse item, abre-se prazo de oito dias úteis  para 
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essa empresa,  Infodadas Comércio de Produtos Eletrônicos e Serviços Ltda, 

escoimar-se  dos erros apresentados no parecer técnico, transcritos a 

seguir: “A empresa Infodadas Comércio de Produtos Eletrônicos e Serviços 

Ltda apresentou modelos de memória RAM, HD e fonte de alimentação que 

não puderam ser identificados nos sites dos fabricantes e o modelo de 

gravador de DVD é na cor bege não sendo compatível com a cor do gabinete 

solicitado”. Após o recebimento da escoimação pela empresa ou decorrido o 

prazo, será marcada nova reunião para andamento dos trabalhos. No caso dos 

outros itens, será feita a negociação 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, 8 de março  de 2013. 
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