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Ata da Licitação na Modalidade Pregão nº 32/2016-CISAMUSEP. 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2016, às 09h, na sala de Licitações 

do CISAMUSEP, na presença da Srª. Presidente da Comissão foi instalada a presente sessão 

para dar continuidade ao julgamento da documentação, referente ao Processo nº 32/2016 - 

CISAMUSEP, que tem por objeto a seleção das melhores propostas para a contratação de 

empresa especializada para ministrar cursos especializados para condutores de veículos de 

passageiros e de emergência, autorizada pelo DETRAN, para os motoristas dos municipios 

consorciados ao CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar nº 147/2014 que 

alterou a Lei Complementar nº 123/2006, devidamente autorizado pelos ditames da Lei Federal 

nº 8.666/1993. Abertos os trabalhos, a Comissão atestou a presença da proponente: CNPJ 

02.554.948/0001-14 – BIANCHI HIGIENE OCUPACIONAL LTDA - ME, representada por 

JACQUELINE FERNANDA MEIRA, portadora do CPF nº 044.222.699-33, a Sra. Pregoeira 

informou que a empresa trouxe os documentos relatados na ata anterior: a) cópia autentica da 

identidade dos sócios e b) prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal ou alvará de 

funcionamento relativo ao domicílio ou sede da licitante. Desta forma, a Comissão julgou 

habilitada a empresa BIANCHI HIGIENE OCUPACIONAL LTDA - ME. Foi encerrada a fase de 

habilitação e o lote foi adjudicado. Considerando que não houve manifestação de intenção 

de recorrer pelo licitante presente, a referida empresa renuncia neste ato ao prazo recursal, 

para fins de produção de todos os efeitos legais. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 

presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio. A Sra. Pregoeira declarou 

encerrados os trabalhos. 
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