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Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de Preços e 

Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 23/2018-CISAMUSEP. 
 
 Aos 17 (dezessete) dias do mês de julho de 2018, às 09h, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, na presença da Srª. Presidente da Comissão de Licitações, foi instalada a 

presente sessão de abertura dos envelopes de Proposta Comercial e Documentação, referente 

ao Processo nº 23/2018 - CISAMUSEP, que tem por objeto a seleção da melhor proposta para a 

contratação de empresa para o fornecimento de uniformes para os funcionários e de rouparia 

utilizada nos setores ambulatoriais do CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar 

nº 123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar nº 147/2014, devidamente 

autorizado pelos ditames da Lei Federal nº 8.666/1993. Abertos os trabalhos, a Comissão 

atestou a apresentação de protocolo de recebimento da documentação exigida pelo Edital dos 

proponentes representados pelas empresas CNPJ: 28.866.817/0001-66 SS CONFECÇÕES – 

EIRELI EPP, representada por SÉRGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR, portador do CPF nº 

640.682.269-20 e CNPJ: 05.508.941/0001-54 G. BERGAMASCO & GUILHERME LTDA – ME, 

representada por PAULO SÉRGIO GUILHERME, portador do CPF nº 668.304.789-87. 

Iniciada a sessão, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio relataram que o representante da empresa 

SS CONFECÇÕES – EIRELI EPP não se apresentou para a etapa de lances. Ato contínuo, após 

verificação do número suficiente de participantes, deu-se a abertura do Envelope nº 01 

contendo a proposta de preço, a qual foi conferida e rubricada pela Comissão e prepostos 

presentes. Procedeu-se a abertura do Envelope nº 02 com a documentação das proponentes, 

as quais foram conferidas e rubricadas pela Comissão e pelos representantes das proponentes. 

A empresa G. BERGAMASCO & GUILHERME LTDA – ME declara neste ato ter ciência de que 

deverá entregar até o 10º dia útil subsequente ao da realização do presente Pregão Presencial, 

01 (uma) amostra de cada modelo e deverá entregar também a Declaração de Entrega das 

Amostras (Anexo IX) e relação constando os itens e as especificações da cada amostra 

apresentada para averiguar a qualidade do material/produto ofertado, bem como o atendimento 

às especificações constantes no Edital nº 23/2018, visando determinar se atendem com eficácia 

ao fim a que se destinam. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 

assinada pelo Sr. Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes presentes. O Sr. Pregoeiro declarou 

suspensos os trabalhos para análise de amostras. 
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