
 
PROCESSO SEI nº 6024.2018/0002962-1 - EXTRATO DA ATA DA SESSÇÃO PÚBLICA 

SAS - SA,  

EDITAL nº: 226/SMADS/2018  

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro de Acolhida Especial para Mulheres 

CAPACIDADE: 80 

NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 

DATA DE REALIZAÇÃO:08/06/2018 às 14:00 horas. 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 05 

COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 11/05/2018, a saber: 

Karla Maiara Bandeira Maciel RF: 823.564.3, kmaiara@prefeitura.sp.gov.br , efetiva, Dalete Oliveira de 

Lima RF: 723.177.6, daletelima@prefeitura.sp.gov.br,efetiva, efetiva, Ana Maria de Almeida Evangelista 

RF: 515.728.5, acotic@prefeitura.sp.gov.br, efetiva. 

DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: (Dalete Oliveira de Lima - RF: 723.177.6 A abertura da sessão 

pública foi feita pelo(a) Sr(a) Karla Maiara Bandeira Maciel RF:823.564.3,  Presidente da Comissão de 

Seleção. 

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(s) envelope(s) contendo as propostas recebidas; 

3 – Conferência da documentação; 

4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações Apoio –Associação de Auxílio Mutuo da Região 

Leste; 

5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos :Houve pronunciamento da representante da OSC, 

Claudia Foroni Fender: A organização se propõe a dentro do prazo estabelecido apresentar, caso haja, 

ressalvas. 

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, 08 de Junho de 2018. 
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((TITULO))0000.0000/0000000-0 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

((TEXTO))SAS - ___,  

EDITAL nº: ____/SMADS/_____,  

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: _______________________, 

CAPACIDADE: _______________. 

NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: ________ 

DATA DE REALIZAÇÃO:____/____/_____ às _____ horas. 

NUMERO DE PARTICIPANTES: ______ 

COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de ____/____/____), a saber: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: (NOME)_______________ - RF: __________________ 

A abertura da sessão pública foi feita pelo(a) Sr(a) __________________________________, 

Supervisor(a) da SAS-___ ou Presidente da Comissão de Seleção e em seguida conduzida pelo(a) 

Presidente da Comissão de Seleção. 

Registrou-se ou 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(s) envelope(s) contendo as propostas recebidas; 

3 – Conferência da documentação; 

4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações (citar a(s) OSC(s); 

5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos (indicar se não houve pronunciamento ou se houve 

os nomes de quem se pronunciou) 

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, ____ de __________ de ________ 

Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: (Nome /RF) 

Titular da Comissão de Seleção: (Nome/RF) 

Titular da Comissão de Seleção: (Nome/RF) 


