
 
PROCESSO SEI nº 6024.2018/0000111-5 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

SAS -MB  

EDITAL nº: 046/SMADS/2018,  

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 

MODALIDADE: Centro para Crianças e Adolescentes - CCA 

CAPACIDADE: 60 VAGAS 

NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 

DATA DE REALIZAÇÃO: 22/02/2018 às 14h00 horas. 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 05 

COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC). De 25/01/2018, a saber: Thalyta 

Generoso Silva RF: 823.600-3 (presidente),Vanessa Helvécio RF: 823.610-1(titular da comissão), 

Deise Gimenes Oliveira do Nascimento RF: 823.608-9  (suplente). 

DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Deise Gimenes Oliveira do Nascimento RF: 823.608-9   

A abertura da sessão pública foi feita pela Sra. Vanessa Helvecio, RF: 823.610-1 em substituição a Sra. 

Maria Lúcia Vieira, Supervisora da SAS-MB. 

Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 

SEQUENCIA 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 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações citar a(s) OSC(s); 

5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos: Se pronunciou o presidente do Movimento 

Comunitário Cristo Libertador, o Sr. José Valdo do Carmo  afirmou que a parceria é de suma importância 

, pois atende minimamente as necessidades de acordo com a realidade  e ressalta que existe vários fatores 

para permanência da qualidade do trabalho a ser desenvolvido , salientou que contribuem para diminuir o 

grau de vulnerabilidade e risco social através do trabalho com as crianças e adolescentes desenvolvido 

.Em seguida a Sra. Dulcinéia Santos de Andrade (gerente)  se pronunciou e afirmou a da importância da 

OSC no território para as família através do CCA , pontuou também a possibilidade de aditamento no 

número de vagas e o comprometimento dos profissionais que atuam com o amor para a qualidade do 

serviço. 

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. 
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Deise Gimenes Oliveira do Nascimento RF: 823.608-9   
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