
PROCESSO SEI 6024.2018/0002402-6 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
SAS – Sapopemba,  
EDITAL nº: 195/SMADS/2018.  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro para 
Crianças de 6 a 11 anos e Centro para Adolescentes de 12 a 14 anos e 11 meses  
CAPACIDADE: 120. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 
DATA DE REALIZAÇÃO: 21/05/2018  às 13h05m. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 05 (cinco) 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 21/04/2018), a saber: 
Gisele Martins dos Santos Gonçalves Rosa (RF 823.589-9; E-mail: giselerosa@prefeitura.sp.gov.br; 
Efetivo); Célia Maria da Silva (RF 787.858-3; E-mail: celiamsilva@prefeitura.sp.gov.br ; Efetivo); Marli 
Matos de Godoi  (RF 651.522-3; E-mail: mmgodoi@prefeitura.sp.gov.br; Efetivo) 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Gisele Martins dos Santos Gonçalves Rosa - RF 823.589-9 
A abertura da sessão pública foi feita pelo (a) Sr(a) Gisele Martins dos Santos Gonçalves Rosa, Presidente 
da Comissão de Seleção e em seguida conduzida pelo(a) 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(s) envelope(s); 
2 – Abertura do(s) envelope(s) contendo as propostas recebidas; 
3 – Conferência da documentação; 
4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações - Sociedade Amigos de Bairro do Conjunto 
Habitacional Jardim Sapopemba  – Foi esclarecido que a documentação apresentada pela proponente está 
parcialmente de acordo com o edital publicado. Foi concedido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para 
que a OSC: Sociedade Amigos de Bairro do Conjunto Habitacional Jardim Sapopemba  apresente a 
complementação e/ou esclarecimentos do seguintes documentos: documentos comprobatórios de 
experiência prévia na realização do objeto da parceria, nos termos do artigo 25, do Decreto Municipal nº 
57.575/16; documento indicando o endereço, a descrição e fotos do imóvel a ser disponibilizado pela 
organização para prestação dos serviços; documento indicando o endereço eletrônico para fins de 
recebimento das intimações e comunicações referentes ao chamamento público e à eventual parceria; 
documentos comprobatórios referentes aos critérios de classificação conforme constam no artigo 19 da 
Portaria 55/SMADS/2017. 
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos. Não houve pronunciamento  
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, 21 de maio de 2018. 
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