
Prefeitura Municipal de São Carlos 
Comissão Permanente de Licitações 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Rua Episcopal, nº 1.575   Centro   São Carlos - SP   Fone/Fax: (16) 3362.1162 

 

1 

 

ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE QUALIFICAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA N.° 01/2019 - PROCESSO Nº 15608/2018 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de março do ano de 2019, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da 

Comissão Permanente de Licitações e demais presentes abaixo identificados para procederem ao recebimento e abertura dos 

envelopes de qualificação apresentados para a Chamada Pública supracitada, cujo objeto é a seleção de organizações e 

entidades da sociedade civil com inscrição no Conselho Municipal de Cultura interessadas em firmar parceria visando fomentar, 

apoiar, ampliar e descentralizar a oferta de projetos e atividades de formação em artes, de circulação e de difusão cultural no 

Município de São Carlos. 

 

O edital foi publicado pelos meios e formas legais e disponibilizado no site desta Administração. 

 

As empresas TEIA - Casa de Criação, EDIRAUEDI, AASC – Associação de Artes de São Carlos e ACEC – Associação 

Cultural Estação do Circo apresentaram seus envelopes na forma prevista no Edital. Os envelopes recebidos foram rubricados 

pelos presentes e foram abertos, cuja documentação extraída destes foi da mesma forma rubricada pelos presentes. 

 

Pela necessidade de avaliação da documentação relativa à qualificação das empresas participantes, a Comissão 

decide suspender a sessão, encaminhando a documentação para análise da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, 

por meio da Comissão Especial designada nos autos, após o que será divulgado o resultado da qualificação dos licitantes 

participantes e será dada continuidade às demais fases do processo 

  

Aberta a palavra, não houve manifestações contrárias por parte dos presentes. 

 

 Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da Comissão 

Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos e pelos representantes das empresas participantes e será 

divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 

 

 

 

 

Roberto C. Rossato   Hícaro Leandro Alonso                    Fernando Jesus Alves de Campos  

        Presidente                 Membro             Membro  

 

 

AUSENTE   AUSENTE   Érika Fratuci 

TEIA - Casa de Criação  EDIRAUEDI   AASC – Associação de Artes de São Carlos  

 

 

Priscila Heilborn de Almeida 

ACEC – Associação Cultural Estação do Circo 


