
 
PROCESSO SEI nº 6024-2019/000150-8 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
SAS - CS  
EDITAL nº 017 /SMADS/2019  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – CJ 
CAPACIDADE: 90. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 
DATA DE REALIZAÇÃO: 18/02/2019 às 9h00. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 05 (cinco) 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 18/01/2019), a saber: 
Titular Gerson Alves de Souza  / RF 825.009.0 – efetivo  
Titular Débora Pinheiro Rebouças  / RF 635.608-0 – efetivo 
Titular Adriana Lacerda Santos / RF 796.426.9 – efetivo 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Adriana Lacerda Santos - RF 796.426.9          
A abertura da sessão pública foi feita pelo Sr. Gerson Alves de Souza, Coordenador do CRAS 
CS. 
Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 
Registrou-se a correção do nome do membro do comitê, onde constou Adriana Jesus dos 
Santos e leia-se Adriana Lacerda Santos. 
SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 
1 – Demonstração de inviolabilidade do envelope; 
2 – Abertura do envelope contendo as propostas recebidas; 
3 – Conferência da documentação; 
4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações: não houve   
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos: Foi aberta a oportunidade para 
pronunciamentos, a qual a Presidente da OSC, Sra. Nair Bortoleti, que agradeceu a parceria, 
por acreditar que estar aqui é um recomeço de uma parceria, agradeceu à equipe do CRAS 
pelo reconhecimento do trabalho da equipe da OSC, e aos profissionais da mesma que 
desenvolvem suas atribuições com muito empenho e que buscam diariamente fazer o melhor, 
com muita responsabilidade e comprometimento com a verba pública. 
 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, 18 de fevereiro de 2019. 
Gerson Alves de Souza -Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
Débora Pinheiro Rebouças -Titular da Comissão de Seleção 
Adriana Lacerda Santos -Titular da Comissão de Seleção  
 


