
PROCESSO SEI nº 6024.2018/0000228-8 - EXTRATO DA ATA DA SESSÇÃO PÚBLICA 
SAS - MO,  
EDITAL nº: 025/SMADS/2019,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: CENTRO DE ACOLHIDA ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO 
DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA FAMÍLIAS - CTA. 
CAPACIDADE: 204 VAGAS COM CANIL COM 08 BAIAS E ESPAÇO PARA GUARDA DE ATÉ 20 
CARROÇAS.  
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 04 
DATA DE REALIZAÇÃO: 18/03/2019 às 10 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 09 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 24/01/2013), a saber: 
Fabiana de Almeida Lima, RF 777.679.9, Email: fabianaalmeida@prefeitura.sp.gov.br, Efetiva; 
Márcia Rothen, RF 823.567.8, Email: mrothen@prefeitura.sp.gov.br, Efetiva; André Katsuyoshi 
Misaka, RF 823.557.1, Email: amisaka@prefeitura.sp.gov.br, Efetivo. 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: André Katsuyoshi Misaka - RF: 823.557.1 
A abertura da sessão pública foi feita pela Sra Fabiana de Almeida Lima, RF 777.679.9, 
Presidente da Comissão de Seleção e em seguida conduzida por esta. 
Não se registrou a presença de membros do COMAS-SP ou outro Conselho Específico, bem 
como da Organização da Sociedade Civil (OSC) Associação Beneficente Caminho de Luz - 
ABECAL. 
SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 
1 - Demonstração de inviolabilidade dos envelopes; 
2 - Abertura dos envelopes contendo as propostas recebidas; 
3 - Conferência da documentação; 
4 - A Comissão de Seleção verificou, após a abertura dos envelopes com as respectivas 
propostas, que a Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL não apresentou no rol de 
documentos a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS). Na 
checagem da documentação da Associação Evangélica Beneficente - AEB foi verificada uma 
diferença no valor total de repasse na Previsão de Receitas e Despesas (PRD); 
5 - Abertura de oportunidade para pronunciamentos: a representação legal da Associação 
Evangélica Beneficente - AEB informou que quando a documentação foi entregue 
tempestivamente para participação na Sessão Pública, estava em tramitação o processo de 
certificação do CEBAS, o qual foi julgado judicialmente, cujo documento comprobatório será 
entregue, conforme solicitação posterior do Comitê de Avaliação. A representante legal desta 
organização da sociedade civil informou que a proposta foi apresentada sem isenção da cota 
patronal, pelo fato de que seu processo de certificação ainda não estava concluído, proposta 
esta que será alterada.  
INFORMAÇÕES PRESTADAS: 
a) A Comissão de Seleção constará em ata o pronunciamento da representação legal da 
Associação Evangélica Beneficente - AEB; 
b) Que qualquer esclarecimento e ou complementação documental será solicitado 
oficialmente via e-mail; c) Foi concedido o prazo de até 02 (dois) dias úteis para que as OSC´s 
apresentem as complementações e/ou esclarecimentos conforme solicitado nesta sessão 
pública.  
d) Foi informado que o extrato desta Ata estará disponível no sitio eletrônico da SMADS a 
partir do dia útil seguinte a sessão pública e publicada no Diário Oficial da Cidade na data mais 
próxima possível a este ato.  
d) Foi informado que a Comissão de Seleção terá o prazo de até 7 (sete) dias úteis para o 
julgamento das propostas apresentadas, observando os critérios descritos nos artigos 24 da 
Instrução Normativa 03/SMADS/2018 e 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. 
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A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial e no sitio 
eletrônico da SMADS. 
 
São Paulo, 18 de Março de 2019. 
 
FABIANA DE ALMEIDA LIMA - RF 777.679.9 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
MÁRCIA ROTHEN - RF: 823.567.8 
Titular da Comissão de Seleção 
 
ANDRÉ KATSUYOSHI MISAKA - RF 823.557.1 
Suplente da Comissão de Seleção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


