
 
PROCESSO SEI nº 6024.2017/0003159-4 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
SAS - MG,  
EDITAL nº: 188/SMADS/2017, 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – 
Modalidade: Centro para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses, 
CAPACIDADE: 90. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 
DATA DE REALIZAÇÃO: 22/01/2018 às 09 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 06 
COMISSÃO DE SELEÇÃO: designada conforme publicação no DOC. de 14/12/2017, a saber: 
Rosangela Ribeiro de Oliveira, RF: 308.364.1, e-mail:  rosangelaroliveira@prefeitura.sp.gov.br, 
Comissionado; Simone Nazaré Moreira, RF. 777.726.4, e-mail snmoreira@prefeitura.sp.gov.br, 
Efetivo; Gislany Gonçalves Lourenço, RF. 823.524.4, e-mail gglourenco@prefeitura.sp.gov.br, 
Efetivo.  
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Andrea de Arruda Flora - RF: 603.405.5.  
A abertura da sessão pública foi feita pelo Sr. Rafael Rodrigo de Lima Santos, Supervisor da 
SAS-MG e em seguida conduzida pela Presidente da Comissão de Seleção. 
Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 
SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 
1 – Demonstração de inviolabilidade do envelope; 
2 – Abertura do envelope contendo as propostas recebidas; 
3 – Conferência da documentação; 
4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações: Foi solicitado a OSC entregar, no 
protocolo da SAS, até o dia 24.01.18, às 18 horas, a descrição do espaço físico a ser utilizado 
para o desenvolvimento do serviço, o Certificado do COMAS, bem como documento 
solicitando a correção do número do Edital uma vez que trata-se de outro certame, através de 
oficio dirigido à comissão, assinado pelo representante legal. 
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos, no entanto não houve manifestação.   
INFORMAÇÕES PRESTADAS: 
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. 
A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial. 
 
São Paulo, 23 de janeiro de 2018. 
 
_____________________________________ 

Rosangela Ribeiro de Oliveira 
 
_____________________________________ 
              Simone Nazaré Moreira 
 
_____________________________________ 
              Gislany Gonçalves Lourenço 
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