
 
PROCESSO SEI nº 6024.2018/0003386-6 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
SAS - MP,  
EDITAL nº: 263/SMADS/2018,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro de Acolhida às Pessoas em Situação de Rua – MODALIDADE: 
Centro de Acolhida para Adultos II por 24 horas, 
CAPACIDADE: 120 vagas, 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 02, 
DATA DE REALIZAÇÃO: 25/06/2018 às 13:00 horas, 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 06, 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 25/05/2018), a saber: 
Titular - Vanessa Alves Leão – RF: 779.348.1 - valeao@prefeitura.sp.gov.br – Efetivo; 
Titular - Viviane Pezzutti Tomazoli – RF: 823.582.1-  vtomazoli@prefeitura.sp.gov.br – Efetivo; 
Titular - Mirian de Paula Baptista – RF: 777.690.0 - mpbaptista@prefeitura.sp.gov.br – Efetivo; 
Suplente - José Alberto Galvão – RF: 316.716.0 - jgalvao@prefeitura.sp.gov.br – Efetivo. 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Lídia Teodoro de Almeida Silva - RF: 642.573.9.00  
A abertura da sessão pública foi feita pela Srª Maria Aparecida Ribeiro Pavão, Supervisora da 
SAS-MP 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: 
Após a instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade dos envelopes e em seguida, 
sendo conferida a documentação neles contidos a saber: Envelope 1: OSC ASSOCIAÇÃO DE 
AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE - APOIO, CNPJ N.º 74.087.081/0001-45, tornando assim 
público o recebimento da proposta. Foi esclarecido que algumas documentações não foram 
integralmente apresentadas de acordo com o edital publicado. Foi concedido o prazo de até 05 
(cinco) dias úteis para que a OSC: ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE - APOIO, 
CNPJ N.º 74.087.081/0001-45 possa apresentar complementação dos seguintes documentos: 
Documentos comprobatórios de experiência prévia da OSC e cronograma de prazo de 
execução e cumprimento de metas. Em seguida houve a abertura do Envelope 2, mesmo sem 
o comparecimento do representante da OSC ALPS – Associação de Lutas e Promoção Social 
Jardim Robrú e Adjacências, CNPJ N.º  04.676.010/0001-00, tornando assim público o 
recebimento da proposta. Foi esclarecido que algumas documentações não foram 
integralmente apresentadas de acordo com o edital publicado. Mesmo não havendo 
representação da OSC proponente, esta Comissão informa que haverá o prazo de até 05 
(cinco) dias úteis para que a OSC: ALPS – Associação de Lutas e Promoção Social Jardim Robrú 
e Adjacências, CNPJ N.º 04.676.010/0001-00 apresente complementação e/ou 
esclarecimentos dos seguintes documentos: Apresentação de novo Plano de Trabalho com 
retificação do número do Edital, cronograma de prazo de execução e cumprimento de metas e 
apresentação do Certificado do COMAS/SP da matriz da OSC proponente. A Comissão de 
Seleção prestou esclarecimentos à OSC presente a esta Sessão Pública, referente à Portaria 
24/SMADS/2018, publicada em DOC de 15/06/2018, que autoriza o reajuste dos repasses da 
Rede Parceira. Portanto, esclarecemos que, segundo informações de CGPAR, que quando 
houver a convocação da OSC vencedora deste certame, para a entrega da documentação 
complementar, será encaminhada a planilha referencial atualizada para que a OSC apresente 
junto com a documentação complementar o Demonstrativo de Custeio reajustado. Foi aberta 
a oportunidade para pronunciamentos, não tendo nenhuma manifestação. Foi informado que 
o extrato desta Ata estará disponível no sitio eletrônico da SMADS a partir do dia útil seguinte 
a esta sessão pública e publicada no Diário Oficial da Cidade na data mais próxima possível a 
este ato. Foi informado ainda que esta Comissão de Seleção terá o prazo de 7 (sete) dias úteis 
para o julgamento das propostas apresentadas, observando os critérios descritos nos incisos I 
e II e do parágrafo único do artigo 19 da Portaria nº 55/SMADS/2017. A seguir elaborará 
parecer técnico conclusivo acerca da proposta vencedora e publicizará o resultado em lista 
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classificatória no sitio eletrônico da SMADS e no Diário Oficial da Cidade. Não havendo mais 
nenhuma manifestação e nada mais a tratar, a sessão pública foi encerrada. A ata desta sessão 
pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial. 
 
São Paulo, 25 de Junho de 2018. 
 
 
Vanessa Alves Leão – RF: 779.348.1 
_____________________________________ 
  Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
 
Viviane Pezzutti Tomazoli – RF: 823.582.1 
_____________________________________ 
         Titular da Comissão de Seleção 
 
 
Mirian de Paula Baptista – RF: 777.690.0 
_____________________________________ 
         Titular da Comissão de Seleção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


