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Parecer Técnico 

Pregão Presencial 09/2013 

 

Assunto: Análise das propostas técnicas das licitantes do certame. 

 

Venho informar à Comissão Permanente de Licitações o resultado da 

análise das propostas técnicas das empresas Companhia do Micro Ltda, Lyron 

Informática Ltda, Infodadas Comércio de Produtos Eletrônicos e Serviços Ltda, 

Feed Brasil Comércio de Equipamentos de Informática Ltda, Techiminas 

Tecnologia e Informática Ltda e Multiplic Máquinas e Suprimentos Ltda para 

pregão presencial 09/2013, que possui o seguinte objeto: “Aquisição de 

equipamentos de processamento de dados para uso interno da Câmara 

Municipal de Pará de Minas.”. 

Item I - Microcomputador: A empresa Companhia do Micro Ltda no 

modelo da fonte de alimentação apresentada, não foi possível visualizar no 

catálogo apresentado e no site do fabricante se os cabos de energia possuem 

malha de proteção, ficando sua proposta para o item desclassificada. A 

empresa Lyron Informática Ltda apresentou marcas e modelos conforme o 

edital, contudo foi verificado um problema com a impressão da segunda página 

do catálogo da placa mãe e um pequeno erro de digitação na proposta 

comercial em relação à fonte de alimentação, o que não influência na análise, 

portanto fica sua proposta para o item classificada. A empresa Infodadas 

Comércio de Produtos Eletrônicos e Serviços Ltda apresentou marcas e 

modelos conforme o edital, contudo foi verificado um pequeno erro de digitação 

na proposta comercial em relação à memória RAM, o que não influência na 

análise, portanto fica sua proposta para o item classificada. A empresa Feed 

Brasil Comércio de Equipamentos de Informática Ltda no modelo de 

processador apresentado, foi verificado que a velocidade do relógio e do turbo 

máximo são inferiores ao exigido no edital, ficando sua proposta para o item 

desclassificada. A empresa Techiminas Tecnologia e Informática Ltda 

apresentou marcas e modelos conforme o edital, ficando sua proposta para o 

item classificada. A fonte de alimentação da empresa foi apresentada 

fisicamente na reunião de abertura das propostas o que permitiu verificar a 
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qualidade do produto e o seu atendimento as exigências do edital. A empresa 

Multiplic Máquinas e Suprimentos Ltda não apresentou marcas e modelos em 

sua proposta comercial, como a apresentação dessas informações são 

exigências do edital fica a sua proposta para o item desclassificada. 

Conforme descrito acima, sugiro a desclassificação das seguintes 

empresas: Companhia do Micro Ltda, Feed Brasil Comércio de Equipamentos 

de Informática Ltda e Multiplic Máquinas e Suprimentos Ltda. 

  

 

Pará de Minas, 10 de junho de 2013. 

 

 

Euler Aparecido de Souza Garcia 

Técnico em Informática 


