
 

((TITULO)) nº6024. 2018/0000936-1 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

((TEXTO)) SAS - _MB 

DITAL nº: 094/SMADS/2018 

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV- 

Modalidade: Centro para Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses e Adolescentes de 12 a 14 anos  e 11 

meses –CCA. 

CAPACIDADE: 120 vagas.  . 

NÚMERO DE PROPOSTA RECEBIDA:  1 

DATA DE REALIZAÇÃO: 09/04/2018 às 14:00  horas. 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 05 

COMISSÃO DE SELEÇÃO designada conforme publicação no DOC. de 08/03/2018, a saber: Vanessa 

Helvecio, RF 823.610.1, vhelvecio@prefeitura.sp.gov.br; efetivo; Maria Jose Mota de Borba, RF 

789.609.3,mjborba@prefeitura.sp.gov.br, efetivo e Edna de Araujo RF 779.371-5; 

ednaaraujo@prefeitura.sp.gov.br, efetivo. 

DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Maria Jose Mota de Borba RF : 789.609.3 

A abertura da sessão pública foi feita pela Vanessa Helvecio RF8 826.610.1 presidente da sessão, em 

substituição a Sra Supervisora da SAS Mboi Mirim, que deu as boas vindas e iniciou os trabalhos. 

 Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 

SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 

1 –  Foi demonstrada a  inviolabilidade dos envelopes  

2 –  Foi realizada  a abertura do envelope contendo a proposta recebida; 

 3 – Conferência da documentação; A documentação foi conferida, ficando pendente a documentação que 

comprove a posse do imóvel, currículo de experiência da Organização. Restou acordado o prazo de 2 dias 

úteis para entrega em envelope lacrado e identificado à Comissão. 

4 – Solicitações de esclarecimentos ou complementações (citar a(s) OSC(s),foi necessário 

complementação, ficando pendente: documentação que comprove a posse do imóvel, currículo de 

experiência da Organização. Restou acordado o prazo de 2 dias úteis para entrega em envelope lacrado e 

identificado à Comissão. 

5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos: Houve o pronunciamento da Representante da OSC 

Associação dos Moradores do Jardim Kagohara. 

INFORMAÇÕES PRESTADAS:  

a) As OSCS foram orientadas sobre a publicação do extrato da ata da sessão pública no sitio eletrônico da 

SMADS e no DOC,. 

b) As OSCS foram orientadas sobre o prazo e os critérios para a Comissão de Seleção julgar as propostas;  

c) As OSCS foram orientadas  sobre a elaboração pela Comissão de Seleção de parecer final conclusivo; 

 d) As OSCS foram orientadas  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. as OSCS foram orientadas 

e informadas  

 

São Paulo, São Paulo, 09 de Abril de 2018 

Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Vanessa Helvecio RF: 823.610.1  

Titular da Comissão de Seleção: Maria Jose Mota de Borba, RF 789.609.3 
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