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ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE QUALIFICAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA N.° 02/2021 - PROCESSO Nº 5236/2021 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho do ano de 2021, 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 habilitação e qualificação apresentados para a Chamada Pública supracitada, cujo objeto é a SELEÇÃO DE 

ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATIVIDADES EM FORMAÇÃO 

DE MUSICA, NO MUNICIPIO DE SÃO CARLOS. 

 

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

 

A entidade AASC – Associação de Artes de São Carlos apresentou seus envelopes na forma prevista no Edital. Os 

envelopes recebidos foram rubricados pelos presentes e abertos, cuja documentação extraída destes foi da mesma forma 

rubricada por todos. 

Da analise da documentação de habilitação, a Comissão verificou a ausência da certidão solicitada no item 18.1.14. Em 

atendimento ao estabelecido no edital, no item 19.7., como trata-se de certidão de domínio público, a Comissão promoveu 

diligência para verificar se a entidade atende ao requisito. Consultada a página da internet para a emissão da referida certidão, 

constatou-se a regularidade da mesma, estando assim apta a prosseguir. 

Como os demais documentos apresentados estão em conformidade com o edital, a Comissão declara a entidade 

HABILITADA. 

Pela necessidade de avaliação da documentação relativa à qualificação da entidade participante, a Comissão decide 

suspender a sessão, encaminhando a documentação para análise da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura – Departamento 

de Artes e Cultura, por meio da Comissão Especial designada, após o que será divulgado o resultado da qualificação da licitante 

participante 

 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 da entidade participante e será 

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