
 
PROCESSO SEI nº 60242018/0001354-7- EXTRATO DA ATA DA SESSÇÃO PÚBLICA 
SAS -MB  
EDITAL nº:182/SMADS/2018,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – 
Modalidade – Centro para Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses e Adolescentes  de 12 a 14 
anos e 11 meses – CCA 
CAPACIDADE: 60 VAGAS . 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS:  01 (UMA) 
DATA DE REALIZAÇÃO:08/08/2018 às11:00 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 09 PESSOAS  
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 06/04/2018, sinalizamos 
que conforme publicação em DOC em 09/05/2018 houve a suspensão da sessão pública 
devido haver incompatibilidade da condição do imóvel lançado em Edital  e convocação , 
convite  e RETOMADA DA SESSÃO  publica no DOC de 28/07/2018, a saber: 
Deise Gimenes Oliveira do Nascimento, RF 823.608- 9, e-mail 
deisegimenes@prefeitura.sp.gov.br, efetiva, Marlene Alves Teixeira Ribeiro da Silva, RF 
510.005-4, e-mail matsilva@prefeitura.sp.gov.br , comissionada e Elaine Carolina Rodrigues , 
RF 507.992-6 , e-mail ecrodrigues@prefeitura.sp.gov.br , comissionada, 
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 Helvécio ,Supervisora  da SAS-MB   e 
em seguida conduzida pela Presidente da Comissão de Seleção. 
Não HOUVE  a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 
SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 
1 – Demonstração de inviolabilidade do envelope – Uma Única Proposta  
2 – Abertura do envelope contendo a  proposta recebida; 
3 – Conferência da documentação; Proposta- duas vias do Plano de Trabalho, tornando assim 
público o recebimento das proposta , Foi esclarecido que as documentações apresentadas 
pelas proponentes estão em desacordo com o edital publicado 
4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações  . Foi concedido o prazo de até 02 
(dois) dias úteis para que a OSC: Sociedade Amigos do Jardim Coimbra Parque Amélia e Jardim 
São Carlos para apresentação de complementação e/ou esclarecimentos do seguinte 
documento: entregar comprovante de experiência , endereço , descrição e fotos do imóvel , 
endereço eletrônico, Certificado de matricula – SMADS  e COMAS 
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos ; a OSC que agradeceu a oportunidade 
de participação da sessão pública e colocou-se a disposição para ajustes caso necessário.  
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  08  de Agosto de 2018  
_____________________________________ 
 Deise Gimenes Oliveira do Nascimento - RF 823.608- 9 
 Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
_____________________________________ 
        Elaine Carolina Rodrigues - RF 507.992-6 
 Titular da Comissão de Seleção 
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  Marlene Alves Teixeira Ribeiro da Silva –RF   510.005-4 
 Titular da Comissão de Seleção 
 
 
 
 
 
 
 


