
LAUDA PARA PUBLICAÇÃO NO DOC.  

 

((TITULO)) 6024.20210005124-07 

((TEXTO)) ((NG))EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA((CL)) 

SAS - Mooca,  

EDITAL nº: 113/SMADS/2021,  

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: CENTRO DE ACOLHIDA ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

CAPACIDADE:  80 vagas. 

NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 02 (duas) 

DATA DE REALIZAÇÃO: 16/08/2021 às 10 horas. 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 07 (sete) 

COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 13/08/2021), a saber: Kelly 

Margareth Santos da Cunha, RF: 823.551.1, email: kmscunha@prefeitura.sp.gov.br, Efetivo; André 

Katsuyoshi Misaka, RF: 853.557-1, email: amisaka@prefeitura.sp.gov.br,  Efetivo; Sheila dos Santos 

Monjardim, RF: 779.369-3, email: smonjardim@prefeitura.sp.gov.br. DADOS DE QUEM LAVROU A 

ATA: Sheila dos Santos Monjardim - RF: 779.369-3. A abertura da sessão pública foi feita pelo(a) Sr(a) 

Kelly Margareth Santos da Cunha, Presidente da Comissão de Seleção e em seguida conduzida pelo(a) 

Presidente da Comissão de Seleção.  Registra-se que não houve a presença de representantes do COMAS, 

de outros Conselhos e da Organização Social: Associação Evangélica Beneficente – AEB.  

Envelope 1: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE – AEB:  Plano de Trabalho, Currículo, 

Comprovante de inscrição – CNPJ, Certificado de credenciamento junto a SMADS, inscrição no 

COMAS/SP, CENTS, comprovante de endereço, Estatuto Social, Ata da assembleia do Estatuto, Termo 

de Posse, Relação nominal dos Dirigentes, Declaração sobre instalações e condições materiais, 

Declaração de não ocorrência de impedimentos, Declarações Gerais das OSCS, Declarações de 

idoneidade dos membros da Diretoria Executiva, CTM – Certidão de Tributos Mobiliários, Expedição de 

Certidão Positiva de Débito, Certidão do Poder Judiciário, CADIN, CRF, Certidão Positiva com efeitos 

de negativa de débitos relativos aos tributos federais, CMDCA, experiência da OSC, através dos termos 

de colaboração, Procuração e documento da Procuradora. Envelope 2: COR – Centro de Orientação à 

Família, contendo: Plano de Trabalho, endereço eletrônico, Procuração representando o Representante 

Legal, Certificação de inscrição no COMAS/SP, certificação de inscrição de matrícula junto à SMADS,  

Termo de colaboração vigente, demonstrando experiência da Organização, Em relação a certificação do 

CEBAS o Representante Legal do COR, encaminhou via e-mail à Comissão de Seleção, tramitação em 

página oficial de tal certificação. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos: Pontuado pelo 

Representante Legal, que há uma história nesta SAS Mooca, como exemplo de experiência do Lar de 

Nazaré e o significado do que é ser usuário neste serviço vigente. Uma das participantes mencionou ser 

acolhida no serviço, alega ser um local de novas oportunidades, no que tange à estrutura física e pessoal. 

Foi dada oportunidade a trabalhadora do serviço para manifestar-se, a qual informou atuar nesta 

Organização há 05 (cinco) anos. Demonstrou o quão gratificante é trabalhar com as famílias em situação 

de vulnerabilidade. A palavra foi repassada à Gerente Alessandra, ratificando a importância deste trabalho 

e sua continuidade. O representante legal corroborou as falas anteriores e demonstrou carinho, respeito e 

gratidão pelo trabalho em conjunto com a SAS Mooca neste território. 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 das propostas 

apresentadas, observando os critérios descritos nos artigos 24 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018. 

A seguir elaborará parecer técnico conclusivo acerca da proposta apresentada e publicizará o resultado em 

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. A ata desta sessão pública 

na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial e no sitio eletrônico da SMADS. 

São Paulo, 16 de agosto de 2021. 
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