
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0002522-7, SAS - PA, EDITAL nº: 285/SMADS/2018, 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO:  Centro de Acolhida para Mulheres em Situação de 
Violência.  CAPACIDADE: 20 Vagas. Ao primeiro dia do mês de Agosto de dois mil e 
dezoito, reuniram-se 8 (oito) pessoas na(o) Rua Pedro Klein do Nascimento, 100 – 
Parelheiros – São Paulo - SP, em sessão pública para atendimento ao disposto no 
parágrafo 1º, do inciso III, do artigo 18 da Portaria nº 55/SMADS/2017, tendo em vista 
o recebimento de 2 (duas) proposta(s) para o objeto do Edital citado na inicial. O 
credenciamento dos participantes ocorreu das 9:30 às 10 horas. A abertura oficial foi 
realizada pelo(a) (Supervisor(a)da SAS, Senhora Adriana Rezende da Silva, que 
agradeceu a presença e disponibilidade das OSC’s, e apresentação das propostas 
para a implantação deste Serviço que é de suma importância para a Cidade de São 
Paulo . A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção designado 
conforme publicação no DOC de 27/06/2018, vindo a ser: Vera Lucia Conceição da 
Silva, RF: 823614-3, email: vlcsilva@prefeitura.sp.gov.br, Provimento: Efetivo; Gerlani 
Bento da Silva Falcão, RF: 777813-9, email: gbfalcao@prefeitura.sp.gov.br, 
Provimento: Efetivo; Liuba Scolari, RF: 825010-3, email: 
liubascolari@prefeitura.sp.gov.br, Provimento: Efetivo, ficando como presidente da 
comissão o primeiro nomeado. Não se registrou a presença de representantes do 
COMAS e de outros Conselhos. Após a instalação da mesa foram demonstrada a 
inviolabilidade do(s) envelope(s) e em seguida, aberto(s) por ordem de recebimento, 
sendo conferida a documentação nele(s) contido(s) a saber: Envelope 1: Samaritano 
São Francisco de Assis, CNPJ: 02.627820/0001-33, tornando assim público o 
recebimento da proposta. Informamos que o Senhor Paulo Roberto Silvestre de Souza 
Junior apresentou procuração dando plenos poderes para o mesmo apresentar 
respostas a qualquer questionamento realizado à OSC. Fora constatado que a OSC 
Samaritano São Francisco de Assis apresentou as seguintes documentações além 
das exigidas no edital: Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE, 
Anexos I,II e IV da Portaria 55/SMADS/2017, Estatuto Social e ATA de Eleição da 
OSC, CNPJ, CENTS, CMDCA, Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliarios, 
CADIN, CRF, CND, CNDT, Protocolo do CEBAS, CNEAS, Foto do Imóvel. Envelope 2: 
Associação PROBRASIL, CNPJ: 03.783381/0001-10, tornando assim público o 
recebimento da proposta. Fora constatado que além das documetações solicitadas em 
edital a OSC apresentou: CMDCA, procuração em nome da Senhora Maria Leide 
Aparecida dos Anjos, protocolo do CEBAS, fotos do imóvel pretendido, cujo endereço 
é Rua Romão Boeta – Jardim Aladim, CEP: 04883-230. A Comissão de Seleção 
declara que ambas as OSC’s apresentaram no dia de hoje a Resolução COMAS-SP 
1299/2018 de 27 de Fevereiro 2018, publicada no DOC em 01/03/2018, que dispõe do 
pedido de manutenção da inscrição das entidades e Organizações de Assistência 
Social.  Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, o Senhor Paulo Roberto 
Silvestre de Souza Junior agradece a lisura da Comissão de Seleção nesta SAS, pois 
o intuito de entrar com proposta neste edital foi para compor a rede de atenção das 
mulheres as quais são atendidas nos territórios que a OSC também possui outros 
Serviços, relata que o imovel apresentado fica no endereço: Rua Soriano Fuertes, 31 – 
Jardim São Norberto, apresenta ainda o seguinte email: 
supervisaosamaritano@gmail.com. Aberta a palavras para o senhor Uwe Felipe 
Weibrecht, presidente da OSC PROBRASIL, agradece a oportunidade de participação 
neste certame, todo o trabalho que já vem sendo desenvolvido e que este Serviço é de 
suma importância tanto para o território quanto para mulheres  a serem atendidas, 
visto que a OSC já vem desenvolvendo desde 2005 um trabalho com mulheres sendo 
acompanhadas pelo SASF PROBRASIL. A senhora Maria Leide Aparecida dos Anjos, 
representante da OSC PROBRASIL, agradece a parceria desta SAS e que este 
serviço será de suma importância para o território. A senhora Romaria da Silva 
Sampaio agradece pela oportunidade de estar no território e que já até vislumbra um 
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nome para o Serviço, caso tenha sua OSC selecionada.   A senhora Vera Lucia 
Conceição da Silva, assim como a Senhora Liuba Scolari agradeceram a presença 
das OSC’s proponentes e espera que o serviço seja bem executado pela OSC 
vencedora. A Senhora Gerlani Bento da Silva Falcão, agradece a presença de todos e 
espera que a OSC vercedora tenha sucesso nesta nova empreitada. A Comissão de 
Seleção declara que não há complementações a serem feitas’. 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 até 7 (sete) dias úteis para o julgamento da proposta apresentada, 
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 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. Esta ata foi lavrada por Gerlani 
Bento da Silva Falcão e vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção, 
presidentes ou representantes das OSCs proponentes e demais participantes.  
 
                                   NOME                 ASSINATURA 
 
Vera Lucia Conceição da Silva 

 

Gerlani Bento da Silva Falcão  

Liuba Scolari  

Adriana Rezenda da Silva 
 

 

 
Maria Leide Aparecida dos Anjos 

 

Paulo Roberto Silvestre de Souza Junior  

Romaria da Silva Sampaio  

Uwe Felipe Weibrecht  

 

Obs. Havendo mais de uma folha, as que antecedem a assinada deverão ser 
rubricadas pelos membros da Comissão de Seleção e representantes das 
proponentes. 

 

 

 

 

 


