
 
PROCESSO SEI nº 6024.2018/0000107-7 - EXTRATO DA ATA DA SESSÇÃO PÚBLICA 
SAS - PA  
EDITAL nº: 029/SMADS/2018  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – modalidade 
Centro para Crianças e Adolescentes - CCA 
CAPACIDADE: 180. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 
DATA DE REALIZAÇÃO: 22/02/2018 às 10 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 07 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 25/01/2018), a saber: 
Eliane Alves Faria - RF: 790512.2 – efetivo, Gerlani Bento da Silva Falcão - RF: 777813.9 – 
efetivo, Irene Pereira de Magalhães - RF: 792240.0 - efetivo. 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Gerlani Bento da Silva Falcão - RF: 777813.9. 
A abertura da sessão pública foi feita pelo Sra. Adriana Rezende da Silva, Supervisora Regional 
de Assistência e Desenvolvimento Social de Parelheiros, em seguida conduzida pelo 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 a proposta recebida; 
3 – Conferência da documentação; 
4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações à OSC Centro de Obras Sociais Nossas 
Senhora das Graças da Capela do Socorro - CONOSCO; 
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos com a palavra Senhor Luiz Alves de 
Souza, que agradeceu a parceria e está muito feliz em fazer parte desta sessão pública, mas 
que ainda está se acostumando com a nova formalidade de sessão e não audiência Pública. A 
senhora Paula HinKeldei(representante da CONOSCO), relata que a CONOSCO foi a primeira 
OSC em Vargem Grande - Parelheiros fundada em abril de 1998, que o serviço que ora passa 
por chamamento público foi o primeiro trabalho desenvolvido na comunica de local, já 
padronizados dentro da tipificação de SMADS, exceto RH, somente contemplado com o 
conveniamento em 2012. Relata ainda que o serviço possui uma demanda quase duas vezes 
maior que o número de vagas ofertadas. 
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, 22 de Fevereiro de 2018. 
Eliane Alves Faria  
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
Gerlani Bento da Silva Falcão  
Titular da Comissão de Seleção 
Irene Pereira de Magalhães  
Titular da Comissão de Seleção 
 
 
 


