
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0000101-8, SAS – AFC,  EDITAL nº: 045/SMADS/2018, TIPOLOGIA 
DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, MODALIDADE: 
Centro para crianças e adolescentes de 6 anos a 14 anos e 11 meses, CAPACIDADE: 60 vagas. 
Aos 22 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, reuniram-se 6 (seis) pessoas na Rua São 
Constâncio, 457 – Vila Mafra, em sessão pública para atendimento ao disposto no parágrafo 
1º, do inciso III, do artigo 18 da Portaria nº 55/SMADS/2017, tendo em vista o recebimento de 
1 (uma) proposta para o objeto do edital citado na inicial. O credenciamento dos participantes 
ocorreu das 9h20min às 9h30min. A abertura oficial foi realizada pela supervisora Débora 
Ramos do Nascimento Monteiro que iniciou a sessão pública referente aos procedimentos 
relativos ao Edital 045/SMADS/2018 do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 
SCFV, MODALIDADE: Centro para crianças e adolescentes de 6 anos a 14 anos e 11 meses, 60 
vagas, Distrito Formosa, agradeceu a presença dos representantes da OSC Associação 
Metodista de Ação Social – AMAS Vila Formosa  e informou que a sessão pública está sendo 
realizada em conformidade com a Lei Federal 13.019/2014, que regulamenta a relação jurídica 
entre as Organizações da Sociedade Civil e o Poder Público, o decreto municipal 57.575/2016 
que preconiza as ações do marco regulatório na cidade de São Paulo e o disposto no §1 do 
inciso 3, do artigo 18 da portaria 55/SMADS/2017, que regulamenta as parcerias no âmbito de 
SMADS. Chamou para compor a mesa os membros da comissão de seleção. 
A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção designado conforme publicação 
no DOC de 03/02/2018, vindo a ser: Titular: Ana Maria de Paula Martins, RF 740.490.5, 
anamariapaula@prefeitura.sp.gov.br, efetiva; Titular: Sandra Aparecida de Moura Oliveira, RF 
517.523.2, samoliveira@prefeitura.sp.gov.br, comissionada; Titular: Jessica Silva Lima dos 
Santos, RF 784.139.6, jelima@prefeitura.sp.gov.br, efetiva; ficando como presidente da 
comissão o primeiro nomeado. Não houve a presença de representantes do COMAS e de 
outros Conselhos. Após a instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade do envelope e 
em seguida aberto, sendo conferida a documentação neles contidos a saber: Envelope 1: 
Associação Metodista de Ação Social, tornando assim público o recebimento das propostas. 
Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, houve manifestação da presidente da OSC 
referente ao plano de trabalho, no que diz respeito ao valor em cheque previsto, e a 
possibilidade de alteração. Em resposta, a supervisora da SAS informou que o plano pode ser 
alterado através de aditamento no decorrer da parceria. Foi esclarecido que as 
documentações apresentadas pelas proponentes estão de acordo com o edital publicado. Foi 
informado que o extrato desta ata estará disponível no sitio eletrônico da SMADS a partir do 
dia útil seguinte a esta sessão pública e publicada no Diário Oficial da Cidade na data mais 
próxima possível a este ato. Foi informado ainda que esta Comissão de Seleção terá o prazo de 
até 7 (sete) dias úteis para o julgamento da proposta apresentada, observando os critérios 
descritos nos incisos I e II e do parágrafo único do artigo 19 da Portaria nº 55/SMADS/2017. A 
seguir elaborará parecer técnico conclusivo acerca da proposta vencedora e publicizará o 
resultado em lista classificatória no sitio eletrônico da SMADS e no Diário Oficial da Cidade. 
Caberá recurso contra a deliberação da Comissão de Seleção, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
partir de sua publicação no DOC. Não havendo mais nenhuma manifestação e nada mais a 
tratar, a sessão pública foi encerrada. Esta ata foi lavrada por Jessica Silva Lima dos Santos e 
vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção, presidente da OSC proponente e demais 
participantes.  
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