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ATA DE SESSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITQAÇÕES 

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

 

Aos 12 (doze) dias do mês de julho do ano de 2019, às 11h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da Comissão 

Permanente de Licitações abaixo identificados para deliberarem sobre a continuidade do processo supra, 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. 

 

Diante da constatação apontada na Ata de Sessão de 01 de julhp p.p., quando a Comissão notou que a Associação de Artes de 

São Carlos apresentou documento referente ao item 18.1.11 do Edital vencida. Já a TEIA – Casa de Criação, não apresentou documento 

referente ao item 18.1.11 do Edital, o processo foi encaminhado à Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, que informa que o Conselho 

Municipal de Cultura não está constituído em função de modificação e readequação na legislação, em análise na Câmara Municipal. 

 

Dessa forma, não há que se exigir tal documento neste momento, restando sugerir que as entidades regularizem sua inscrição no 

referido Conselho em momento oportuno, quando de sua constituição e considera ambas as instituições habilitadas neste certame.  

 

Nada mais havendo a constar, foi lavrada esta Ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da Comissão Permanente 

de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos e será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de 

quaisquer interessados.  

 

 

 

Roberto C. Rossato        Guilherme Romano Alves                     Fernando Jesus Alves de Campos  

        Presidente        Membro        Membro 

 

  

 


