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ATA DE REUNIÃO DA PREGOEIRA  
E EQUIPE DE APOIO 

 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 079/2020 
PREGÃO PRESENCIAL 030/2020 

 
 
Aos 09(nove) dias do mês de setembro de 2020, às 13:30(treze horas e trinta minutos), 
reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura  Municipal de Olhos D’Água/MG., a 
Pregoeira, Sra. Liliane Oliveira dos Santos, e a Equipe de Apoio formada por Carlos 
Augusto carneiro Moreira e  Simone de Paula Souza Dias, nomeados pela Portaria 
002/2020, para dar prosseguimento ao PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 079/2020, 
PREGÃO PRESENCIAL 030/2020, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de 
informática para informatização da secretaria de  saúde para implantação do prontuário 
eletrônico de acordo com o programa previne brasil e também  atender as demais 
secretarias do Município. 
 

Compareceram a esta reunião as empresas WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA-ME, 
CNPJ 23.270.837/0001-56, representada pelo Sr. Marcos Paulo de Assunção Silva, 
portador do CPF 917.412.546-04, INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, CNPJ 
02.799.407/0001-56, representada pela Sra. Larissa Lopes Silva Ferreira, portadora do 
CPF 121.428.026-99, LYRON INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ 15.427.657/0001-07, 
representada pelo Sr. Fabiano Tadeu Novais, portador do CPF 005.109.446-04, 
VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655-ME, representada 
pelo Sr. Washington Luiz Marinho Teixeira dos Santos, portador do CPF 124.340.586-
47,  devidamente credenciados. 
 
Foram recebidos os envelopes DOCUMENTOS e PROPOSTAS, os quais foram 
rubricados pelos presentes. 
 
As Licitantes demonstraram se tratar de Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, 
requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações. 
 
Abertos os envelopes PROPOSTAS, o seu conteúdo foi conferido e declarado regular, 
sendo apresentadas nos seguintes valores totais:  
 
1-WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA-ME, apresentou proposta no valor total de 
R$137.822,00(cento e trinta e um mil oitocentos e vinte e dois reais); 
 
2-INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, apresentou proposta no valor total de 
R$176.336,00(cento e setenta e seis mil trezentos e trinta e seis reais); 
 
3-LYRON INFORMÁTICA LTDA-ME, apresentou proposta no valor total de 
R$142.275,00(cento e quarenta e dois mil duzentos e setenta e cinco reais); 
 
4-VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655-ME, apresentou 
proposta no valor total de R$131.170,00(cento e trinta e um mil cento e setenta reais), 
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porém, após o lançamento da proposta no sistema de pregão, constatou-se que o valor 
correto é de R$136.320,00(cento e trinta e seis mil trezentos e vinte reais); 
 
Após a fase de lances, foram declaradas vencedoras do certame as empresas: 
 
1-INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, foi declarada vencedora no valor total de 
R$15.810,00(quinze mil oitocentos e dez reais); 
 
2-LYRON INFORMÁTICA LTDA-ME, foi declarada vencedora no valor total de 
R$95.235,00(noventa e cinco mil duzentos e trinta e cinco reais); 
 
3-VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655-ME, foi 
declarada vencedora no valor total de R$24.700,00(vinte e quatro mil e setecentos 
reais); 
 
A empresa LYRON INFORMÁTICA LTDA-ME, foi desclassificada do item 02, uma vez 
que o equipamento não atende às exigências do edital. 
 
Os valores unitários, totais e marcas dos produtos encontram-se lançados no MAPA 
DE APURAÇÃO anexo que é parte integrante desta ata, independente de transcrição. 
 
Abertos os envelopes DOCUMENTOS das vencedoras, o seu conteúdo foi conferido e 
as cópias Xerox foram autenticadas mediante conferência dos originais apresentados 
pelos Representantes Legais das empresas. 
 
As CNDs foram conferidas mediante consulta nos sítios oficiais na internet, 
constatando sua regularidade. 
 
Os demais documentos foram conferidos mediante apresentação dos originais pelos 
Representantes Legais das Licitantes. 
 
Constatou-se que as empresas declaradas vencedoras do certame  apresentaram toda 
a documentação de habilitação sendo declaradas HABILITADAS e os itens 
ADJUDICADOS a favor das respectivas vencedoras. 
 
Os Representantes legais das Licitantes, renunciaram expressamente ao direito de 
recurso e ao prazo respectivo.  
 
Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aceita, 
segue assinada pelos presentes. 
 
Olhos D’Água/MG., 09 de setembro de 2020. 
 
 
Liliane Oliveira dos Santos.  Carlos Augusto Carneiro Moreira. 
Pregoeira Oficial.    Equipe de Apoio. 
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Simone de Paula Souza Dias. 
Equipe de Apoio.     
 
 
Marcos Paulo de Assunção Silva. 
p/ Wesley Rodrigues de Oliveira-ME. 
 
 
Larissa Lopes Silva Ferreira. 
p/ Infolab Distribuidora Ltda-EPP. 
 
 
Fabiano Tadeu Novais. 
p/ Lyron Informática Ltda-ME. 
 
 
Washington Luiz Marinho Teixeira dos Santos. 
p/ Vanessa Angelica Teixeira Gonzaga Aguiar 06180888655-ME.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


