
 
PROCESSO SEI nº6024. 2018/0003779-9 - EXTRATO DA ATA DA SESSÇÃO PÚBLICA 
SAS – IP. 
EDITAL nº: 279/SMADS/2018. 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: CENTRO DE DEFESA E CONVIVÊNCIA DA MULHER – CDCM. 
CAPACIDADE: 100. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: DUAS (02)  
DATA DE REALIZAÇÃO: 23/07/2018 às 14:00 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 10 dez 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC). de 16/06/2018, a saber: 
CRISTINA MARIA VISCOME /RF: 587.850.1 
LUCIANA DE SOUZA BRAGA / RF: 793.640.1 
FARAIL RODRIGUES PARAVANO / RF: 562.765.6 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Luciana de Souza Braga - RF: 793640.1  
A abertura da sessão pública foi feita pela Sra. CRISTINA MARIA VISCOME, Presidente da 
Comissão de Seleção que também conduziu a sessão. 
Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 
SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 
1 – Demonstração de inviolabilidade dos envelopes; 
2 – Abertura dos envelopes contendo as propostas recebidas; 
3 – Conferência da documentação; 
4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações; OSC: ASSOCIAÇÃO FALA MULHER 
para apresentação de documentos comprobatórios de experiência prévia. 
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos a OSC União de Núcleos, Associações dos 
Moradores de Heliópolis e Região – UNAS pediu a palavra a Sra Lidia Tavares explicitou o 
trabalho que vem realizando no segmento de mulheres com ênfase no empoderamento 
feminino, além disso, faz menção ao aumento da violência e a falta de atendimento a algumas 
mulheres,  buscando por meio desta possível  parceria um equipamento direcionado. A 
presidente da OSC Sra. Antonia Cleide Alves ponderou ainda a necessidade de busca ativa de 
mulheres fragilizadas que não conseguem ir sozinhas até o atendimento.  A OSC ASSOCIAÇÃO 
FALA MULHER por meio da Sra. Suzanne Mailloux fundadora da OSC ressaltou a experiência no 
trabalho de defesa e proteção da mulher enfatizando o serviço executado no território do 
Ipiranga que tem tido resultados muito positivos.  
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 julho  de 2018 
 
 CRISTINA MARIA VISCOME /RF: 587.850.1 
___________________________________ 
  Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
LUCIANA DE SOUZA BRAGA / RF: 793.640.1 
____________________________________ 
         Titular da Comissão de Seleção 
 
FARAIL RODRIGUES PARAVANO / RF: 562.765.6 
_____________________________________ 
         Titular da Comissão de Seleção 


