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ATA Nº 01/2021 – PREGÃO Nº 01/2021  

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às treze 
horas, reuniram-se na sala de reuniões do setor de licitações desta Câmara 
Municipal: ALISSON CASSANI, Pregoeiro, FASLEY TEIXEIRA DE SIQUEIRA E 
SILVA, DANIELI SAAGER DALAPICOLLA, IANDRA SPADETTI CETTO, LUAN 
MATEUS ARAUJO e RENATO TIMM SIQUEIRA membros da equipe de apoio, 
nomeados através das Portarias nº 94/2021 e 95/2021. A presente reunião tem 
como finalidade a realização do Pregão Presencial nº. 001/2021, cujo objeto é a 
contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte especializada 
em serviços de fornecimento de gêneros alimentícios de panificação e 
complementos para atender demanda e necessidade deste Poder. Protocolou 
envelope para participação a empresa: SÉRGIO BENINCÁ-ME. Compareceu na 
reunião o Senhor SÉRGIO BENINCÁ, representante da empresa presente. Logo 
após deu-se início ao credenciamento, momento em que o representante da 
empresa participante foi convocado para apresentar seu credenciamento. A empresa 
SÉRGIO BENINCÁ-ME, se fez representada pelo Senhor SÉRGIO BENINCÁ, 
representante legal da empresa, através de documento de identificação 
comprovando ser representante legal da empresa. Nesta fase foi apresentada 
também as declarações de atendimento as exigências habilitatórias, tornando a 
empresa regularmente credenciada e apta a prosseguir 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 foi aberto o envelope proposta de preços da 
empresa participante. Aberto, foi analisado o seu conteúdo, nada sendo constatado 
de irregular estando à empresa apta a participar do certame, sendo passados os 
conteúdos aos participantes para a confirmação do que foi verificado pelo Pregoeiro. 
Deu-se início ao certame e após debate entre licitante e pregoeiro a empresa 
aceitou diminuir seus valores conforme demonstrado no resumo do histórico de 
lances que integra esta Ata. Após, o Pregoeiro procedeu com a abertura do 
envelope documentação da empresa vencedora. Aberto e analisado o seu conteúdo, 
nada foi constatado de irregular sendo a empresa considerada habilitada na licitação 
e por fim definitivamente vencedora 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 declarada vencedora a empresa 
SÉRGIO BENINCÁ-ME conforme relatório de lance em anexo. Eu, Luan Mateus 
Araujo lavrei a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e 
representantes presentes e arquivada em arquivo próprio. São Gabriel da Palha, em 
29 de dezembro de 2021. 
 

 

 

ALISSON CASSANI 
 Pregoeiro  
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RENATO TIMM SIQUEIRA 
Equipe de Apoio 

 
 

FASLEY TEIXEIRA DE SIQUEIRA E 
SILVA 

Equipe de Apoio  
 

 

IANDRA SPADETTI CETTO  
Equipe de Apoio 

 
 
 
 

DANIELI SAAGER DALAPICOLA 

Equipe de Apoio 
 
 
 
 

SÉRGIO BENINCÁ  
SÉRGIO BENINCÁ-ME 

 

 

LUAN MATEUS ARAUJO 
Equipe de Apoio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HISTORICO DE LANCES PREGÃO (RESUMIDO)

Licitação Pregão Presencial Nº 000001/2021   Processo Nº 000760/2021   Abertura 29/12/2021 às 13:00

Objeto

Contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte especializada em serviços de
fornecimento de gêneros alimentícios de panificação e complementos para atender demanda e
necessidade deste Poder.

Fornecedor

Lote 00001 Lote 00001

Valor FinalValor InicialQuantidadeClassificação Valor TOTAL

SERGIO BENINCA - ME 13,8013,903501 1 4.830,00

Fornecedor

Lote 00002 Lote 00002

Valor FinalValor InicialQuantidadeClassificação Valor TOTAL

SERGIO BENINCA - ME 10,9010,993001 1 3.270,00

Fornecedor

Lote 00003 Lote 00003

Valor FinalValor InicialQuantidadeClassificação Valor TOTAL

SERGIO BENINCA - ME 25,5025,52601 1 1.530,00

Fornecedor

Lote 00004 Lote 00004

Valor FinalValor InicialQuantidadeClassificação Valor TOTAL

SERGIO BENINCA - ME 4,404,501501 1 660,00

Fornecedor

Lote 00005 Lote 00005

Valor FinalValor InicialQuantidadeClassificação Valor TOTAL

SERGIO BENINCA - ME 8,008,89601 1 480,00

Fornecedor

Lote 00006 Lote 00006

Valor FinalValor InicialQuantidadeClassificação Valor TOTAL

SERGIO BENINCA - ME 7,007,50601 1 420,00

Soma dos Menores Preços Obtidos      11.190,00
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VENCEDORES DE PREÇOS

Pregão Presencial Nº 000001/2021 - 29/12/2021 - Processo Nº 000760/2021

Vencedor SERGIO BENINCA - ME

CNPJ 28.483.899/0001-60

Endereço Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 153 - JARDIM DA INFANCIA - SÃO GABRIEL DA PALHA - ES - CEP: 29780000

Contato 2737271347      padariabeninca@hotmail.com

Código Especificação Valor TotalQuantidade Valor UnitárioUnidade

000006  GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

item Lote

00000611

PÃO FRANCES
peso referencia unidade de 50 gramas, característica
adicionais: produto em conformidade com a legislação em vigor
fornecido em embalagem própria.
entrega de forma parcelada na sede desta câmara municipal,
com entrega diária em horários: de segundas ás quintas-feiras
14:50 horas, e ás sextas-feiras 07:00 horas.  - BENINCÁ

4.830,00350,00 13,800KG00001 00001

00000599

PÃO DOCE COMUM
peso referencia unidade de 50 gramas, característica
adicionais: produto em conformidade com a legislação em vigor
fornecido em embalagem própria.
entrega de forma parcelada na sede desta câmara municipal,
com entrega diária em horários: de segundas ás quintas-feiras
14:50 horas, e ás sextas-feiras 07:00 horas.  - BENINCÁ

3.270,00300,00 10,900KG00002 00002

00000612

MORTADELA
bolonha defumada, fatiada depositada em embalagem de
polietileno, em fatias de 60 gramas.
entrega de forma parcelada na sede desta câmara municipal,
com entrega quinzenal, conforme calendário de sessão. -
AURORA

1.530,0060,00 25,500KG00003 00003

00001867

LEITE PASTEURIZADO
acondicionado em embalagem de 1 litro, com validade mínima de
3 (três) dias a partir da data de entrega.
referência de qualidade: marca itambém, panda ou semelhante.
entrega de forma parcelada na sede desta câmara municipal,
com entrega quinzenal, conforme calendário de sessão. -
PANDA

660,00150,00 4,400L00004 00004

00001903

REFRIGERANTE SABOR COLA
composição: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola,
cafeína, corante caramelo iv, acidulante ácido fosfórico e aroma
natural. acondicionado em embalagem de 2 litros.
referência de qualidade: marca coca-cola ou semelhante.
entrega de forma parcelada na sede desta câmara municipal,
com entrega quinzenal, conforme calendário de sessão. -
COROA

480,0060,00 8,000UND00005 00005

00001904

REFRIGERANTE SABOR GUARANA
composição: agua gaseificada, açúcar, extrato de guaraná,
acidulante ácido cítrico, conservadores benzoato de sódio e
sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo iv.
acondicionado em embalagem de 2 litros.
referência de qualidade: marca antarctica ou semelhante.
entrega de forma parcelada na sede desta câmara municipal,
com entrega quinzenal, conforme calendário de sessão.
- COROA

420,0060,00 7,000UND00006 00006

Total do Agrupamento:  11.190,00

Total do Fornecedor:  11.190,00

Total Geral:  11.190,00
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