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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 19 DE JUNHO DE 2013. 

 
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas 
reuniu-se, com a presença de seus membros, no dia 19 de junho de 2013, às 9 
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, o pregoeiro Euler 
Aparecido de Souza Garcia deu início à sessão. Tendo decorrido o prazo de 
recurso sem que nenhum houvesse sido apresentado, o pregoeiro passa para 
a fase de lance, para a qual estão classificadas as empresas  Infodatas 
Comércio de Produtos Eletroeletrônicos e Serviços Ltda.; Techminas 
Tecnologia e Informática Ltda.; e  Lyron Informática Ltda. Registra-se que não 
compareceu à sessão representante da empresa Techminas Tecnologia e 
Informática Ltda. Feitos  os procedimentos da fase de lance, foi gerado o mapa 
de apuração/pregão que se encontra anexo como parte integrante desta ata, 
sendo a empresa Infodatas Comércio de Produtos Eletroeletrônicos e Serviços 
Ltda a vencedora do item licitado. Logo após, o envelope da empresa 
vencedora contendo os documentos para habilitação foi aberto, os documentos 
rubricados e, em seguida,  analisados. Foi constatado que os documentos 
apresentados pela  empresa estavam de acordo com o edital, estando a 
empresa habilitada para o certame. Nada mais a tratar, o pregoeiro encerrou a 
sessão e lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos 
membros da comissão, pelos representantes das licitantes e, logo após, 
juntada ao respectivo processo. Pará de Minas, 19 de junho de 2013. 
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