
 
PROCESSO SEI 6024.2017/0003044-0- EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
SAS - Itaquera,  
EDITAL nº: 176/SMADS/2017,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 
Modalidade: CCA - Centro para Crianças e Adolescentes - com atendimento de 06 anos a 14 
anos e 11 meses 
CAPACIDADE: 120. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 (uma) 
DATA DE REALIZAÇÃO: 23/01/2018 às 14:00 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 07 (sete) 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 12/01/2018, a saber: 
Cláudia Moreno da Silveira, R.F. 601.719.3, claudiasilveira@prefeitura.sp.gov.br, efetiva; Laura 
Maria Lima, R.F. 477.131.1, lmarialima@prefeitura.sp.gov.br, em comissão; Janete Maria Alice 
de França Santos R.F. 648.305.4, janetesantos@prefeitura.sp.gov.br, efetiva, ficando como 
presidente da comissão a primeira nomeada.  
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Cláudia Moreno da Silveira, R.F. 601.719.3 
A abertura oficial foi realizada pela Presidente da Comissão de Seleção – Cláudia Moreno da 
Silveira, R.F. 601.719.3, que deu boas vindas aos participantes e declarou aberta a sessão 
pública. 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 envelope contendo a proposta recebida; 
3 – Conferência da documentação; 
4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações; Foi realizada a conferência dos 
documentos entregues. Porém, percebeu-se a falta de alguns solicitados pelo edital: 
Documentos Comprobatórios de Experiência Prévia em serviços das Proteção Social Básica, 
Certificado de Matrícula na SMADS, CEBAS, Ata de Convocação de sessão para Eleição da 
Diretoria e alterações do Estatuto Social da Organização, Estatuto Social, Comprovante de 
endereço da instalação do serviço, Declaração de Imóvel, Endereço eletrônico para 
comunicação. Os documentos descritos foram entregues prontamente, para complementação, 
na sessão pública, faltando somente a cópia do Estatuto Social e a última Ata de Eleição e o 
certificado do CEBAS, o que foi dado o prazo de 01 (um) dia útil para a entrega dos mesmos  
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos: Não houve pronunciamento por parte 
dos 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, 23 de Janeiro  de 2018 
 
_____________________________________ 
Claudia Moreno da Silveira - R.F.:601.719.3 
 
_____________________________________ 
Laura Maria Lima - R.F.:477.131.1 
 
_____________________________________ 
Janete Maria Alice de França Santos - R.F.: 648.305.4 


