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ATA Nº 01/2018 – PREGÃO Nº 01/2018  

 

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às treze horas, reuniram-se na sala 

de reuniões do setor de licitações desta Câmara Municipal: ALISSON CASSANI, Pregoeiro, DANIELI 

SAAGER, Presidente da Comissão de Licitação, FASLEY TEIXEIRA DA SILVA, RENATO TIMM 

SIQUEIRA e RODRIGO ANTONIO MANOEL membros da equipe de apoio, nomeados através da 

Portaria nº 045, de 03 de abril de 2017. A presente reunião tem como finalidade a realização do Pregão 

Presencial nº. 001/2018, cujo objeto é a Constituição de Registro de Preços exclusiva à microempresas 

ou empresas de pequeno porte para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza 

e materiais de copa e cozinha, dentre outros, para atender às necessidades de alguns setores e a 

demanda de Unidades Administrativas da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha/ES. 

Protocolaram envelopes para participação as seguintes empresas: ERNESTO SCHIMIDT E CIA LTDA, 

G. BENINCÁ JÚNIOR POLPAS, POLI COMERCIAL EIRELI – EPP e VERSÁTIL COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI. Compareceram na reunião os Senhores: ERNESTO SCHIMIDT, GENÉSIO 

BENINCÁ JUNIOR, ROMERO CORDEIRO e  CRISLAINE BRAUN RUSTER, respectivamente 

representantes das empresas presentes. Logo após deu-se início ao credenciamento, momento em 

que os representantes das empresas participantes foram convocados para apresentarem seus 

credenciamentos. A empresa ERNESTO SCHIMIDT E CIA LTDA, se fez representada pelo Senhor 

ERNESTO SCHIMIDT representante legal da empresa, a empresa G. BENINCÁ JÚNIOR POLPAS, se 

fez representada pelo Senhor GENÉSIO BENINCÁ JÚNIOR, representante legal da empresa, POLI 

COMERCIAL EIRELI – EPP se fez representada pelo Senhor ROMERO CORDEIRO e  VERSÁTIL 

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI se fez representada pela Senhora CRISLAINE BRAUN RUSTER, 

também através de documento de identificação comprovando ser representante legal da empresa. 

Nesta fase foram apresentadas também as declarações de atendimento as exigências habilitatórias, 

tornando as Empresas regularmente credenciadas e aptas a prosseguirem na licitação, momento em 

que o Pregoeiro submeteu os envelopes para apreciação de todos quanto aos lacres, após foi 

questionado sobre eventuais recursos e todos os presentes se abstiveram deste direito. Em seguida 

foram abertos os envelopes proposta de preços das empresas participantes. Abertos, foram analisados 

os seus conteúdos, nada sendo constatado de irregular estando às empresas aptas a participarem do 

certame, sendo passados os conteúdos aos participantes para a confirmação do que foi verificado pelo 

Pregoeiro. Deu-se início ao certame onde o Pregoeiro deu a oportunidade às empresas a 

apresentarem seus lances conforme demonstrado no resumo do histórico de lances que integra esta 

Ata. Após o Pregoeiro procedeu com a abertura dos envelopes documentação das empresas 

vencedoras. Abertos e analisados os seus conteúdos, nada foi constatado de irregular sendo as 

empresas consideradas habilitadas na licitação e por fim definitivamente vencedoras neste Pregão. Ao 

final, quando questionado sobre eventuais recursos, todos os presentes se abstiveram deste direito. 

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e declaradas vencedoras as empresas 

ERNESTO SCHIMIDT E CIA LTDA, G. BENINCÁ JÚNIOR POLPAS, POLI COMERCIAL EIRELI – 

EPP e VERSÁTIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI conforme relatório de lance em anexo e, após 

lavrada a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e representantes 

presentes e arquivada em arquivo próprio. Por fim definitivamente vencedoras neste Pregão. São 

Gabriel da Palha, em 28 de março de 2018. 
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ALISSON CASSANI 

 Pregoeiro  

 

 

                                                                 DANIELI SAAGER 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

RENATO TIMM SIQUEIRA FASLEY TEIXEIRA DA SILVA 

Equipe de Apoio Equipe de Apoio 

 

 

RODRIGO ANTONIO MANOEL 

Equipe de Apoio  

 

 

ERNESTO SCHIMIDT 

ERNESTO SCHIMIDT E CIA LTDA  

 

 

 

GENÉSIO BENINCÁ JÚNIOR 

G. BENINCÁ JÚNIOR POLPAS  

ROMERO CORDEIRO  

POLI COMERCIAL EIRELI – EPP  

 

 

 

  

CRISLAINE BRAUN RUSTER  

VERSÁTIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  

 

 

 

 

 

 


