
 
PROCESSO SEI nº  6024.2017/0003066-0- EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
SAS -MP,  
EDITAL nº: 209/SMADS/2017,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Proteção Social para Crianças e Adolescentes Vítimas de 
Violência - SPSCAVV 
CAPACIDADE: 110 vagas 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 04 
DATA DE REALIZAÇÃO:22/01/2018 às 14:30 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 13 (treze) 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 19/12/2017, página 80 a 
saber Titulares: Sandra Regina Aguiar dos Santos, R.F. 788.655.1, 
sraguiar@prefeitura.sp.gov.br, efetivo; José Alberto Galvão, R.F. 316.716.0, 
jgalvao@prefeitura.sp.gov.br, efetivo; Marli Lourenço, R.F. 593.581.4, 
marlilr@prefeitura.sp.gov.br, em comissão; e como Suplente: Beatriz Fernandes Santos, R.F. 
788.213.1, beatrizsantos@prefeitura.sp.gov.br, efetivo. 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Solange de Arruda RF: 516.446-5 
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. 
SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS: 
Após a instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade dos envelopes e em seguida, 
abertos por ordem de recebimento, sendo conferida a documentação neles contidos a saber: 
Envelope 1: INSTITUTO VIDA SÃO PAULO - CNPJ N.º 03.816.478.0001/82; Envelope 2: 
SOCIEDADE DE AMIGOS DE VILA MARA, JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES – CNPJ N.º 
43.220.540/0001-93; Envelope 3: CASA DE APOIO BRENDA LEE – CNPJ N.º 64.919.814/0001-
07; Envelope 4: PROJETO ESPERANÇA DE SÃO MIGUEL PAULISTA – CNPJ N.º 66.856.642/0001-
03, tornando assim público o recebimento das propostas. Foi concedido o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para que a OSC: Casa de Apoio Brenda Lee – protocolo do CEBAS e ordem de início 
de serviço. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, houve pronunciamento 
SOCIEDADE DE AMIGOS DE VILA MARA, JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES informa que 
entregará Ata corrigida, OSC Casa de Apoio Brenda Lee representada por Carla Rodrigues de 
Oliveira, que pergunta sobre a validade do CEBAS que está vencido, informa que possui 
protocolo de requerimento de renovação de certificação do CEBAS e sobre a referida 
pontuação. 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 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. 
INFORMAÇÕES PRESTADAS: 
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 
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. 
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Esta ata foi lavrada por Solange de Arruda e vai assinada pelos membros da Comissão de 
Seleção, presidentes ou representantes da OSC proponente e demais participantes. 
A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial. 
 
São Paulo, 22 de janeiro  de 2018 
 
 
Sandra Regina Aguiar dos Santos,RF: 788655.1 
_____________________________________  
 Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
 
José Alberto Galvão, RF: 316.716.0 
____________________________________ 
Titular da Comissão de Seleção 
 
 
Marli Lourenço, RF:593.581.4 
________________________ 
 Titular da Comissão de Seleção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


