
 
PROCESSO SEI nº 6024-2017/0002859-3 - EXTRATO DA ATA DA SESSÇÃO PÚBLICA 
SAS – Capela do Socorro,  
EDITAL nº: 164/SMADS/2047,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV – Centro 
para Crianças e Adolescente - CCA   
CAPACIDADE: 210 vagas . 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 1 (UMA) 
DATA DE REALIZAÇÃO: 22/01/2017 às 9:00 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 8 (oito) 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 13/01/2018), a saber: 
Débora Pinheiro Rebouças  - RF 635.680.0 - efetivo, 
Gerson Alves de Souza - RF 788.502.4  efetivo  
Adriana  Lacerda Santos  - RF 796.426.9  - efetivo 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Gerson Alves de Souza - RF: 788.502-4. A abertura da sessão 
pública foi feita pelo(a) Sr(a) Silvia Regina Rodrigues Viana, Supervisora da SAS- CS e em 
seguida conduzida pelo(a) Presidente da Comissão de Seleção. 
Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 
SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 
1 – Demonstração de inviolabilidade do(s) envelope(s); 
2 – Abertura do(s) envelope(s) contendo as propostas recebidas; 
3 – Conferência da documentação; 
4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações: A OSC Ação Social Santa Rita de 
Cássia apresentou parcialmente a documentação contida no edital e foi solicitado no prazo de 
5 (cinco) dias úteis a entrega dos demais documentos como: CMDCA e documentos 
comprobatórios de experiência prévia. Na ocasião a Presidente da Comissão de Seleção 
devolveu para o representante da OSC os documentos que constavam no envelope e que não 
tinham necessidade de serem entregues no momento da sessão pública. 
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos (não houve pronunciamento entre os 
presentes) 
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, 22 de Janeiro de 2018. 
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