
 
 
 
 
PROCESSO SEI - 6024.2017/0000370-3 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
SAS - GUAIANASES 
EDITAL nº: 065/SMADS/18 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SCFV / Centro para Crianças e Adolescentes 
CAPACIDADE: 120 vagas 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 02 
DATA DE REALIZAÇÃO: 01/03/18 – 10 horas  
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 16 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 25/01/18), a saber: 
Titular Presidente – Kátia Regina Marques – RF 779.359-6 
Titular – Flávia Maria de Moura Reis – RF 793.281-2 
Titular – Sonia Maria dos Santos – RF 537.426-0 
Suplente – Joseane de Oliveira Nogueira – RF 826.683-2 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Cilene Cristina dos Reis Gonzaga – RF 633.408-3 
A abertura da sessão pública foi feita por Kátia Regina Marques - Presidente da Comissão de 
Seleção. 
Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP, tampouco de outro Conselho Específico. 
SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 
1 – Credenciamento: Ocorreu das 09h30 às 10 horas  
Foram devidamente credenciados os representantes das OSC, como segue:  
1 – Casa de Apoio Brenda Lee – CNPJ 64.919.814/0001-07 – Senhor Reginaldo da Silva Moreira – RG 
32.239.296-2; 
2 – Instituto em Defesa da Cidadania Terceiro Milênio – CNPJ 04.224.512/0001-92 – José Luis 
Muradas Muradas – RG 3.982.225-4. 
2 – Demonstração de inviolabilidade do(s) envelope(s): Foi demonstrada a inviolabilidade dos 
envelopes.  
3 – Abertura do(s) envelope(s), na ordem de seu recebimento em 19/02/18, como segue:  
1ª - Casa de Apoio Brenda Lee – CNPJ 64.919.814/0001-07 
2ª – Instituto em Defesa da Cidadania Terceiro Milênio – CNPJ 04.224.512/0001-92 
4 – Conferência da documentação: A documentação das proponentes foi conferida e foi concedido 
o prazo de 02 dias úteis para complementações de ordem documental. 
5 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações. 
6 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos: Foi dada a palavra aos presentes, que se 
manifestaram como segue: Mães de usuários e demais presentes expuseram sobre a ameaça de 
interrupção do fornecimento do serviço CCA, e Kátia – Presidente da Comissão informou que não 
há essa possibilidade e que a Sessão Pública está sendo realizada exatamente para garantir a 
continuidade do serviço. Informou ainda que o Comitê fará a avaliação das propostas apresentadas 
dentro do processo democrático e a qualidade da proposta irá indicar a classificação das 
proponentes. Fagner e José Aparecido confirmaram a necessidade de se garantir e manter o serviço 
no território em prol das crianças, adicionando iniciativas de geração de renda para as famílias e 
esportes, fazendo além do que está estabelecido em na parceria. Sr. José Luis Muradas Muradas 
reforça a necessidade da continuidade do serviço de forma a privilegiar a inclusão e a solidariedade, 
isenta de questões políticas e religiosas, sem preconceito e opressão. Kátia reforça que ambas as 
OSC estão concorrendo para a parceria dentro do processo democrático. Vânia agradece a parceria 
da PMSP/SMADS pela parceria nos últimos 05 anos com a OSC em prol da comunidade 
extremamente carente, bem como parabenizar a proponente Brenda Lee, OSC que virá a contribuir 
e fortalecer o território e políticas públicas na região.  
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, 01/03/18 
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