
 

PROCESSO SEI nº 6024.2018/0000134-3 - EXTRATO DA ATA DA SESSÇÃO PÚBLICA 

SAS - MO,  

EDITAL nº: 080/SMADS/2018,  

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II 24 HORAS, 

CAPACIDADE: 165. 

NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 

DATA DE REALIZAÇÃO:12/03/2018 às 09 horas. 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 07 (sete) 

COMISSÃO DE SELEÇÃO designada conforme publicação no DOC. de 19/02/2018, a saber: 
Marcia Rothen – Rf 823.567.8 – Presidente – mrothen@prefeitura.sp.gov.br; Conceição Aparecida Da Costa 

Melo – Rf 565.055.1 – conceicaomelo@prefeitura.sp.gov.br; Silvia Aparecida Rosa – Rf 587.596.0 – Titular; - 

sarosa@prefeitura.sp.gov.br; Juliana Marques De Lima Silva – Rf 823.578.3 – jmsilva@prefeitura.sp.gov.br, 

Dados de quem lavou a ATA: Silvia Aparecida Rosa - RF: 587.596.0. A abertura da sessão pública foi 

feita pela Presidente da Comissão de Seleção – Bom Dia ! Sejam bem vindos A SAS MOOCA aqui 

representando a SMADS está reunida para realizar a sessão pública referente ao edital no. 080/SMADS/2018, 

publicado no DOC de 19/02/2018, o qual ofertou o serviço de tipologia: CENTRO DE ACOLHIDA PARA 

ADULTOS II 24 HORAS, CAPACIDADE: 165, para HOMENS, no distrito PARI. A organização interessada 

na parceria com esta Pasta ofereceu proposta no dia 02/03/2018. Para este edital, o comitê de avaliação recebeu 

tempestivamente 01 (uma) proposta, ofertada pela OSC: COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS E 

PROMOÇÃO HUMANA - CROPH. Encontram-se a proponente devidamente credenciada/representada. Para 

esta sessão pública foram convidados representantes da sociedade civil do COMAS e demais conselhos afetos 

ao segmento objeto do edital, 080/SMADS/2018. O comitê de avaliação, constituído especialmente para 

analisar a proposta e conduzir este processo é formado por: Marcia Rothen – RF 823.567.8 – Presidente; 

Conceição Aparecida da Costa Melo – RF 565.055.1; Silvia Aparecida Rosa – RF 587.596.0 – Titular; Juliana 

Marques de Lima Silva – RF 823.578.3 – Suplente. Seguir inicia-se a sessão pública. A mesa coordenadora foi 

composta pela Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC de 06/12/2017, vindo a ser: 

Marcia Rothen – Rf 823.567.8 – Presidente – mrothen@prefeitura.sp.gov.br; Conceição Aparecida Da 

Costa Melo – Rf 565.055.1 – conceicaomelo@prefeitura.sp.gov.br; Silvia Aparecida Rosa – Rf 587.596.0 – 

Titular; - sarosa@prefeitura.sp.gov.br; Juliana Marques De Lima Silva – Rf 823.578.3 – 

jmsilva@prefeitura.sp.gov.br, dos componentes da Comissão de Seleção, ficando como presidente da 

comissão o primeiro nomeado. Registrar se que não houve a presença de representantes do COMAS e de outros 

Conselhos. Após a instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade do envelope e em seguida, aberto por 

ordem de recebimento, sendo conferida a documentação nele contido a saber: Envelope 1: Coordenação 

Regional das Obras e Promoção Humana - CROPH, tornando assim público o recebimento da proposta. Foi 

aberta a oportunidade para pronunciamentos, não tendo nenhuma manifestação. Foi esclarecido que a 

documentação apresentada pela proponente está de acordo com o edital publicado. Foi concedido o prazo de até 

01 (hum) dia útil para que a OSC: Coordenação Regional das Obras e Promoção Humana – CROPH, para 

apresentação de correção do seguinte documento: no Plano de Trabalho no item 7 – Plano de Aplicação dos 

Recursos da Parceria, foi apontado no Valor Anual R$ 1.105.778,52, sendo o valor referente a 12 (doze) meses, 

sendo o correto 8 (oito) meses sendo o valor correto R$ 737.185,68, referente ao inicio da vigência em 

01/05/2018. Informamos ainda, que a OSC entregou o CENTs vencido, mas mencionou já foi publicado em 

DOC o despacho de deferimento da reinscrição, e que estão com problemas para emitir o Certificado junto a 

SAS de origem. Sendo assim, solicitaremos o referido documento após a homologação deste edital. 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(s) 

proposta(s) apresentada(s), 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 audiência pública foi encerrada. Esta ata foi lavrada 

por Silvia Aparecida Rosa, RF 587.596.0 e vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção, presidentes ou 

representantes da OSC proponentes e demais participantes. 
 

São Paulo, 12 de março de 2018 
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Marcia Rothen – RF 823.567.8 – Presidente  

Conceição Aparecida da Costa Melo – RF 565.055.1 - Titular 

Silvia Aparecida Rosa – RF 587.596.0 – Titular;  

Juliana Marques de Lima Silva – RF 823.578.3 - Suplente 

 

 

 


