
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0003246-0 - EXTRATO DA ATA DA SESSÇÃO PÚBLICA 

SAS – Mooca, EDITAL nº: 251/SMADS/2018, TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivencia e 

Fortalecimento de Vínculos – CCA – Centro Para Criança e Adolescente, CAPACIDADE: 120. Aos 20 

de junho de dois mil e dezoito, reuniram-se 04 (quatro) pessoas na SAS MOOCA – Rua Henrique 

Sertório, 175 - Tatuapé, em sessão pública para atendimento ao disposto no parágrafo 1º, do inciso III, do 

artigo 18 da Portaria nº 55/SMADS/2017, tendo em vista o recebimento de 01 (uma) proposta para o 

objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento dos participantes ocorreu das 13:30 às 14:00 horas. A 

abertura oficial foi realizada pela Presidente da comissão de seleção. A mesa coordenadora foi composta 

pela Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC de 22/05/18, vindo a ser: Sheila dos 

Santos Monjardim Rodrigues – RF: 779.369-3 – Efetiva, smonjardim@prefeitura.sp.gov.br, Francinete 

Muniz – RF: 590.291-6, Efetiva, fmuniz@prefeitura.sp.gov.br, e Janaina de Cássia Maia Bonafé 

(Ausente) – RF 648.495-6, Efetiva, jbonafe@prefeitura.sp.gov.br e Ana Paula Pimentel Michel (suplente) 

– RF: 671.503-6, Efetiva, amichel@prefeitura.sp.gov;br dos componentes da Comissão de Seleção, 

ficando como presidente da comissão o primeiro nomeado. Não houve a presença de representantes do  

COMAS e de outros Conselhos. Após a instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade do envelope 

e em seguida, aberto, sendo conferida a documentação nele contido da OSC – Centro de Assistência e 

Promoção Social Nosso Lar, tornando assim público o recebimento da proposta. Foi aberta a 

oportunidade para pronunciamentos, a Sra. Viviane verbaliza que tem conhecimento que o espaço físico 

passará por adequação para melhor comportar o número de usuários. Comprometeu-se a apresentar a 

declaração no tempo determinado pela Comissão. A Comissão solicita ajuste no quadro de desembolso. 

Esclarece ainda que a contrapartida apresentada deverá ser mantida no serviço, bem como deverá ser 

apresentada no valor de R$ 8.680,00 (oito mil e seiscentos e oitenta reais) mensalmente. A Comissão 

solicita apontar a veracidade da contrapartida em bens. Foi ressaltado ainda que caso haja demais 

complementações serão solicitadas por e-mail. Foi esclarecido que a documentação apresentada pela 

proponente está de acordo com o edital publicado, entretanto observou-se a ausência do documento de 

protocolo de renovação do COMAS. Portanto, foi concedido o prazo a OSC: Centro de Assistência e 

Promoção Social Nosso Lar para apresentação de complementação e/ou esclarecimentos do documento 

supracitado e demais complementações já mencionadas até o dia 26 de junho de 2018. 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 de até 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 

apresentada e a publicização do resultado da lista classificatória no sitio eletrônico da SMADS e no 

Diário Oficial da Cidade. Não havendo mais nenhuma manifestação e nada mais a tratar, a audiência 

pública foi encerrada. Esta ata foi lavrada por Sheila dos Santos Monjardim Rodrigues e vai assinada 

pelos membros da Comissão de Seleção e a representante da OSC a Sra. Viviane de Alencar – RG: 

42570912-7 A Ata desta sessão publica encontra-se na integra no Processo citado na inicial. 

São Paulo, 20 de Junho de 2018. 

Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Sheila dos Santos Monjardim Rodrigues – RF 779.369-3 

Titular da Comissão de Seleção: Francinete Muniz - RF 590.291-6 

Titular da Comissão de Seleção: Ana Paula Pimentel Michel – RF 671.503-6 

 

 

mailto:smonjardim@prefeitura.sp.gov.br
mailto:jbonafe@prefeitura.sp.gov.br
mailto:amichel@prefeitura.sp.gov;br

