
 
PROCESSO SEI nº 6024.2017/0002950-6 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
SAS - MP,  
EDITAL nº: 170/SMADS/2017,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade: Centro para 
Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos e onze meses - CCA  
CAPACIDADE: 300 vagas. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 
DATA DE REALIZAÇÃO: 23/01/2018 às 10:30 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 08 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 14/12/2017), a saber: 
Vanessa Alves Leão, R.F. 779.348.1, valeao@prefeitura.sp.gov.br, efetivo; Viviane Pezzutti Tomazoli, R.F. 
823.582.1, vtomazoli@prefeitura.sp.gov.br, efetivo; Marli Lourenço, R.F. 593.581.4, 
marlilr@prefeitura.sp.gov.br, em comissão e como Suplente: Mirian de Paula Baptista, R.F. 777.690.0, 
mpbaptista@prefeitura.sp.gov.br, efetivo. 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Lídia Teodoro de Almeida – R.F. 642.573.9.00 
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. 
SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 
Após a instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade do envelope e em seguida, sendo conferida a 
documentação nele contido a saber: Envelope Único da OSC: SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEPAS, CNPJ N.º 47.296.884/0001-37, tornando assim público o recebimento da 
proposta. Foi esclarecido que as documentações apresentadas pela proponente estão de acordo com o 
edital publicado. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, manifestou-se o Sr. Alexandre Domingos 
da Conceição, R.G. 34.493.369-6, representante da OSC proponente, o qual informa que a OSC SOCIEDADE 
DE ENSINO PROFISSIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEPAS atua há quase 50 anos, refere que a OSC tem 
grande relevância no território, ressalta a importância do serviço da região, comprovado através de 
pesquisa com usuários e seus responsáveis e agradece a todos pela participação em mais um chamamento 
público. Aberta a palavra, não houve manifestações. 
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 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. Esta ata foi 
lavrada por Lídia Teodoro de Almeida – R.F. 642.573.9.00 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, 23 de Janeiro de 2018. 
 
Vanessa Alves Leão, R.F. 779.348.1 
_____________________________________ 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
Viviane Pezzutti Tomazoli, R.F. 823.582.1 
_____________________________________ 
 Titular da Comissão de Seleção 
 
Marli Lourenço, R.F. 593.581.4, 
_____________________________________ 
Titular da Comissão de Seleção 
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