
 
PROCESSO SEI nº 6024.2018/0000949-3 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
SAS - MP,  
EDITAL nº: 124/SMADS/2018,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade: 
Centro para Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos e onze meses - CCA, 
CAPACIDADE: 120. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS:01 
DATA DE REALIZAÇÃO:06/04/2018 às 15 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES:08 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 09/03/2018), a saber: 
Titulares: Sandra Regina Aguiar dos Santos, R.F. 788.651.1, efetivo; José Alberto Galvão, R.F. 
316.716.0,efetivo; Marli Lourenço, R.F. 593.581.4, em comissão e como suplente: Mirian de 
Paula Baptista, R.F. 777.690.0,  efetivo 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Amélia Aparecida de Albuquerque Amorim – RF: 564.274.4 
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: 
Demonstração de inviolabilidade dos envelopes: Após a instalação da mesa foi demonstrada a 
inviolabilidade do envelope apresentado pela OSC : SOCIEDADE DE AMIGOS DE VILA MARA, 
JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES, CNPJ N.º 43.220.540/0001-93, tornando assim público o 
recebimento da proposta. 
INFORMAÇÕES PRESTADAS: 
a) A Comissão de Seleção informa que houve um equívoco na elaboração do Instrumental para 
Instalação do Serviço, o qual foi reproduzido no edital, no que se refere ao imóvel a ser 
utilizado para instalação do serviço, bem como no valor do repasse a ser destinado no Termo 
de Parceria a ser pactuado. Isto porque, para atender ao interesse público e as necessidades 
desta Pasta, será necessário que a Organização que sagrar-se vencedora desenvolva os 
trabalhos em imóvel por ela locado, pago com repasse de recursos da SMADS. No entanto, o 
edital em tela não contemplou tal previsão de forma que esta Comissão de Seleção entende 
que o procedimento de chamamento público referente ao edital 124/SMADS/2018 deve ser 
prejudicado e instaurado novo procedimento de acordo com as diretrizes e necessidades desta 
Pasta. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, não tendo nenhuma manifestação. 
b)sobre a publicação do extrato da ata da sessão pública no sitio eletrônico da SMADS e no 
DOC; 
A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial. 
 
São Paulo, 06  de abril de 2018 
 
_____________________________________ 
 Sandra Regina Aguiar dos Santos, R.F. 788.651.1, 
 Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
 
_____________________________________ 
 José Alberto Galvão, R.F. 316.716.0,   
 Titular da Comissão de Seleção 
 
___________________________________ 
 Marli Lourenço, R.F. 593.581.4,       
 Titular da Comissão de Seleção 



LAUDA PARA PUBLICAÇÃO NO DOC. 
 
((TITULO)) 6024.2018/0000949-3 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
((TEXTO))SAS -MP,  
EDITAL nº: 124/SMADS/2018,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade: 
Centro para Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos e onze meses - CCA, 
CAPACIDADE: 120. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 
DATA DE REALIZAÇÃO: 06/04/2018  às 15 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 08 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 09/03/2018), a saber: Sandra 
Regina Aguiar dos Santos, R.F. 788.651.1, efetivo; José Alberto Galvão, R.F. 316.716.0,efetivo; Marli 
Lourenço, R.F. 593.581.4, em comissão e como suplente: Mirian de Paula Baptista, R.F. 777.690.0,  
efetivo 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Amélia Aparecida de Albuquerque Amorim – RF: 564.274.4 
 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: 
Demonstração de inviolabilidade do envelope: Após a instalação da mesa foi demonstrada a 
inviolabilidade do envelope apresentado pela OSC : SOCIEDADE DE AMIGOS DE VILA MARA, 
JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES, CNPJ N.º 43.220.540/0001-93, tornando assim público o 
recebimento da proposta. 
INFORMAÇÕES PRESTADAS: 
a) A Comissão de Seleção informa que houve um equívoco na elaboração do Instrumental para Instalação 
do Serviço, o qual foi reproduzido no edital, no que se refere ao imóvel a ser utilizado para instalação do 
serviço, bem como no valor do repasse a ser destinado no Termo de Parceria a ser pactuado. Isto porque, 
para atender ao interesse público e as necessidades desta Pasta, será necessário que a Organização que 
sagrar-se vencedora desenvolva os trabalhos em imóvel por ela locado, pago com repasse de recursos da 
SMADS. No entanto, o edital em tela não contemplou tal previsão de forma que esta Comissão de 
Seleção entende que o procedimento de chamamento público referente ao edital 124/SMADS/2018 deve 
ser prejudicado e instaurado novo procedimento de acordo com as diretrizes e necessidades desta Pasta. 
Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, não tendo nenhuma manifestação. 
b)sobre a publicação do extrato da ata da sessão pública no sitio eletrônico da SMADS e no DOC; 
A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial. 
São Paulo, 06  de abril de 2018 
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