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 Oficio 019/2019 

 

A  

Câmara Municipal de Pará de Minas   

 

A/C: Sr. Evandro  

 

E-mail: camarapm@mg.gov.br  

Telefone (37) 3237-6079 

    

REF: Resposta a solicitação verbal e e-mail  
 

 

Resposta 

 

Caro Sr. Evandro 

                 

A empresa Arquimedes Automação e Informática Ltda, CNPJ 05.374.975/0001-01, vem respeitosamente à vossa 

presença esclarecer os fatos solicitados.  

 

A empresa é tradicional no ramo de industrialização e comercialização de equipamentos de informática, e prima pelo 

atendimento rigoroso de todos os seus clientes e contratos. 

 

Breve relato sobre regime de ODM https://pt.wikipedia.org/wiki/ODM  

“ Um ODM, de Original Design Manufacturer, ou Fabricante de Projeto Original, é uma companhia que fabrica um produto que 

ao final receberá a marca de outra companhia e por esta será vendido. Tais companhias permitem que a proprietária da marca produza 

(seja como um suplemento, como isoladamente) sem ter de se envolver na organização ou na operação de uma fábrica. As 

organizações do tipo ODM cresceram muito em tamanho ultimamente e muitas têm hoje tamanho suficiente para permitir a produção 

para vários clientes, muitas vezes oferecendo uma grande parte da produção em gera. Um atributo básico deste modelo de negócios é 

que o ODM é dono ou projeta internamente os produtos que recebem a marca da empresa que os compra.  

Isto é contrastante com o modelo de negócios chamado Contract Manufacturer, ou CM (economia). “ 

 

Conforme foi nos consultado, esclarecemos que trabalhamos com Monitores em regime de ODM (Original Design 

Manufacturer) conforme e-mail enviado em 06/06/2019 com fotos,  em anexo carta da unidade industrial produtora 

de nossos monitores Envision Indústria de Produtos Eletrônico Ltda para maior clareza. 

 

Atenciosamente, com votos de estima e consideração, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos 

outros que V. Sas. Julguem necessários.  
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Arquimedes Automação e Informática Ltda. 

Danilo Sérgio Salles Teixeira 

CPF: 785.020.126-49 
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