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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2019  
 

PROCESSO Nº 26142/2019 
 

ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
E CAMPANHAS PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 

Aos 03 (três) dias do mês de julho do ano de 2020, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente 
de Licitações e os demais presentes abaixo identificados para procederem ao recebimento e abertura do envelope de documentação da 
licitante RP Propaganda, melhor classificada para a Concorrência Pública supracitada. 

A empresa Versão BR, por meio de seu representante, protocolou também seu envelope de habilitação. 
O envelope recebido da empresa RP Propaganda foi rubricado pelos presentes e após aberto pela Comissão, da mesma 

forma seu conteúdo foi disponibilizado para vistas e rubricas. 
Após a análise da documentação apresentada, a Comissão declara a licitante RP Propaganda habilitada e 

consequentemente VENCEDORA deste procedimento. 
Aberta a palavra, o representante da empresa VERSÂO BR alega que o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis 

apresentados pela empresa RP PROPAGANDA não atendem as normas contábeis e o item 12.1.4.2. b do Edital. Solicita que conste em 
ata que a Comissão não abriu seu envelope de habilitação, entendendo estar em desacordo com o Edital e com a legislação. 

O envelope da empresa Versão BR ficará custodiado em poder da Comissão, lacrado e inviolado até a definição de 
continuidade deste procedimento. 

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