
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0000207-3, SAS - EM, EDITAL nº: 041/SMADS/2018, TIPOLOGIA DO 
SERVIÇO: Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência. Modalidade: Núcleo de Apoio 
à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II – de 07 anos a 14 anos e Núcleo de Apoio à Inclusão 
Social para Pessoas com Deficiência III – a partir de 15 anos, CAPACIDADE: 120 vagas. Aos 22 dias do 
mês de fevereiro de dois mil e dezoito, reuniram-se 07 (sete) pessoas na SAS EM - Avenida Paranaguá, 
1492 – Ermelino Matarazzo, 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 01 (uma) proposta 
para o objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento dos participantes ocorreu das 09:40 às 10:00 
horas. Apresentado procuração de próprio punho do presidente da OSC Luis Araújo França, RG 
15.836.838-1, nomeando a Sra. Caren Cristina Moreno Garcia, RG 22.990.711-8. A abertura oficial foi 
realizada pela Sra. Sueli Corci Ferreira dos Santos, Supervisora Substituta. A mesa coordenadora foi 
composta pela Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC de 24/01/2018, pág. 65, 
vindo a ser Presidente Titular: Maria Izabel Rangel de Souza Oliveira RF 818.316.3, Titular Ricardo 
Estevam, RF 654.215.8, Erika Hecht, RF 691.368.7 que substitui a Titular Velluma Faria Real Leite, RF 
775.089.7, em razão de férias; componentes da Comissão de Seleção, ficando como presidente da 
comissão a primeira nomeada. Registramos que não houve a presença de representantes do COMAS ou 
de outros Conselhos. Após a instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade do envelope e, em 
seguida, aberto, conferida a documentação nele contido, a saber: Envelope único: plano de trabalho, 
relatório de experiência prévia na realização do objeto da parceria; disponibilização de imóvel para 
prestação, com endereço, descrição e fotos do local; indicação do endereço eletrônico para fins de 
recebimento das intimações e comunicações referentes ao chamamento público e à eventual parceria; 
outros documentos, de acordo com o especificado na legislação e no edital; certificação de matrícula na 
SMADS; certificação de entidade de assistência social – CEBAS; COMAS; CMDCA; CENTS. Ficando 
pendentes os documentos comprobatórios referentes aos critérios de classificação conforme consta no 
artigo 19, tornando assim público o recebimento da proposta. Devolvidos os documentos à OSC: 
Estatuto; ata de eleição e posse; relação nominal de dirigentes; documento do presidente: vedações 
pelo artigo 16 portaria 55; documento que não emprega menores; documento que a OSC não emprega 
pessoas em regime de trabalho escravo; certificado de tributos mobiliários; CNDT; CND UNIÃO; FGTS – 
CRF, CADIM. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, em q ue a Sra. Caren Cristina Moreno 
Garcia, RG 22.990.711-8 informa que entregará até o segundo dia útil dos documentos pendentes. Foi 
esclarecido que as documentações apresentadas pelas proponentes estão de acordo com o edital 
publicado. Foi concedido o prazo de até 2 (dois) dias úteis para que a OSC: Associação da Casa dos 
Deficientes de Ermelino Matarazzo – ACDEM, apresente a complementação do seguinte documento: 
documentos comprobatórios referentes aos critérios de classificação conforme constam no artigo 19. 
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. Não havendo mais nenhuma manifestação e nada mais a tratar, a audiência 
pública foi encerrada. Esta ata foi lavrada por ERIKA HECHT, RF 691.368-7 e vai assinada pelos membros 
da Comissão de Seleção, representantes da OSC proponente e demais participantes.  
 

 


