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PROCESSO 122/2021                                                          
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2021 – PML 

 
ATA Nº 01/2021 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 

 
Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2021, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de 
Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 133/2021, que tem por objeto o 
Aquisição de Instrumentos Musicais para atender as demandas da Fundação Cultural - 
"Programa Lages Melhor", realizado através do Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico 
www.licitacoescaixa.gov.br. Aberta a sessão, certificou-se que, de acordo com os registros capturados, 
credenciaram-se para participar do presente Processo Licitatório, as empresas constantes da “Lista de 
Licitantes Credenciados”, anexa. Apresentaram propostas as empresas: ASSIS VAZ, W3, VIA 
LUMENS, STAGE e GS. Pela análise desenvolvida pela Pregoeira e palo responsável da Secretaria 
Requisitante (Ofício FCL nº 118/2021), certificou-se que todas atendem as exigências editalícias, sendo-
as consideradas classificadas. Prosseguindo, realizou-se a consulta ao site “Certidões APF”, não se 
tendo verificado nenhum registro negativo das empresas. No horário agendado, deu-se início a etapa 
competitiva. Encerrada a etapa de lances, em conformidade com o subitem 8.9 foi aberta a fase 
negociação e, concluída esta fase, revelou-se a seguinte classificação: 
 Item 1 – ASSIS VAZ – R$ 580,00, totalizando R$ 23.200,00 
 Item 2 – W3 – R$ 200,00, totalizando R$ 3.200,00 
 Item 3 – STAGE – R$ 120,00, totalizando R$ 960,00 
 Item 4 – W3 – R$ 9,40, totalizando R$ 75,20 
 Item 5 – W3 – R$ 750,00, totalizando R$ 4.500,00 
 Item 6 – W3 – R$ 840,00, totalizando R$ 5.040,00 
 Item 7 – W3 – R$ 2.600,00, totalizando R$ 15.600,00 
 Item 8 – GS – R$ 630,00, totalizando R$ 3.780,00 
 Item 9 – W3 – R$ 1.100,00, totalizando R$ 6.600,00 

Ato contínuo, concedeu-se prazo para envio das propostas readequadas. Registra-se que, a Pregoeira 
recebeu ligação da empresa W3, informando que o valor ofertado para o item 9 na negociação, foi 
equivocado. Realizada a análise da habilitação, certificou-se da inabilitação das empresas: W3 – pela 
apresentação da Certidão Simplificada expedida há mais de 90 dias, sendo a licitação exclusiva para 
ME/EPP, não tendo portanto, comprovado o enquadramento e, STAGE – em face do não 
enquadramento na condição de ME/EPP, nos termos da Certidão Simplificada apresentada, sendo a 
licitação exclusiva para ME/EPP, não tendo portanto, comprovado o enquadramento. Consigna-se que, a 
empresa ASSIS VAZ apresentou a Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal Positiva, sendo que 
após contato, a Pregoeira concedeu prazo de 1 hora para regularização, a qual enviou a certidão 
negativa, não sendo portanto necessário, conceder o prazo legal de 5 dias úteis a que teria direito, nos 
termos da LC 123/06. As demais empresas apresentaram os documentos em plena vigência, sendo-as 
consideradas habilitadas. Ante a inabilitação, os itens passam para as próximas classificadas, com os 
valores, após a negociação: 
 Item 2 – ASSIS VAZ – R$ 710,00, totalizando R$ 11.360,00 
 Item 3 – ASSIS VAZ – R$ 147,00, totalizando R$ 960,00 
 Item 4 – ASSIS VAZ – R$ 53,40, totalizando R$ 427,20 
 Item 5 – VIA LUMENS – R$ 1.065,00, totalizando R$ 6.390,00 
 Item 6 – VIA LUMENS – R$ 1.235,00, totalizando R$ 7.410,00 
 Item 7 – ASSIS VAZ – R$ 3.038,00, totalizando R$ 18.228,00 
 Item 9 – ASSIS VAZ – R$ 3.990,00, totalizando R$ 23.940,00 

Ato contínuo, concedeu-se prazo para envio das propostas readequadas. Analisada a documentação da 
empresa VIA LUMENS, certificou-se que da apresentação da Certidão Simplificada expedida há mais 



           
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

                                                                            SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

2

 

de 90 dias, sendo a licitação exclusiva para ME/EPP, não tendo portanto, comprovado o enquadramento, 
ficando, por conseguinte, inabilitada. Ante a inabilitação, os itens passam para a próxima classificada, 
com os valores, após a negociação: 
 Item 5 – ASSIS VAZ – R$ 1.068,20, totalizando R$ 6.409,20 
 Item 6 – ASSIS VAZ – R$ 1.239,40, totalizando R$ 7.436,40 

Ato contínuo, concedeu-se prazo para envio das propostas readequadas. Às 16:35 horas foi aberto o 
prazo para intenção de recursos, sendo que não houve manifestação neste sentido, razão pela qual, 
adjudica-se os itens às respectivas vencedoras. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, 
lavrando-se a presente ata, que vai devidamente assinada. 
 

 

Vanessa de Oliveira Freitas 
Pregoeira 

 
 

Ana Paula Castro Flores 
Equipe de Apoio

 


