
 
PROCESSO SEI nº 6024.2018/0000101-8 - EXTRATO DA ATA DA SESSÇÃO PÚBLICA 
SAS - AFC,  
EDITAL nº: 045/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: 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 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 1 (uma) 
DATA DE REALIZAÇÃO: 22/02/2018 às 9h30min 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 6 (seis) 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 03/02/2018), a saber: 
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. 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Jéssica Silva Lima dos Santos - RF: 784.139.6 
A abertura da sessão pública foi feita pela Sra. Débora Ramos do Nascimento Monteiro, 
supervisora da SAS-AFC e em seguida conduzida pela Presidente da Comissão de Seleção. 
Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 
SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS: 
1 - Demonstração de inviolabilidade do(s) envelope(s); 
2 - Abertura do(s) envelope(s) contendo as propostas recebidas; 
3 - Conferência da documentação; 
4 - Abertura de 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. 
a) sobre a publicação do extrato da ata da sessão pública no sitio eletrônico da SMADS e no 
DOC; 
b) sobre o prazo e os critérios para a Comissão de Seleção julgar as propostas; 
c) sobre a elaboração pela Comissão de Seleção de parecer final conclusivo; 
d) sobre a publicização da lista classificatória no sitio eletrônico da SMADS e no DOC 
e) sobre a possibilidade de recurso contra a deliberação da Comissão de Seleção. 
A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial. 
 
São Paulo, 22 de fevereiro de 2018. 
 
Ana Maria de Paula Martins 
 Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
Sandra Aparecida de Moura Oliveira 
 Titular da Comissão de Seleção 
 
Jessica Silva Lima dos Santos 
Titular da Comissão de Seleção 
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