
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
 
PROCESSO SEI nº:6024.2020/0010599-2, SAS -MB, EDITAL nº: 275/SMADS/2020, TIPOLOGIA 
DO SERVIÇO: Serviço de Abordagem Social as pessoas de Rua – SEAS I e SEAS II MISTO, 
CAPACIDADE: 140 sendo 100 adultos e 40 crianças e adolescentes . Aos 8 (oito) dias do mês de 
fevereiro de dois mil e vinte um 2021, reuniram-se 06 (seis) pessoas na SAS M’ BOI MIRIM 
 - Rua Manoel Vieira Sarmento, 26 – Chacara Santana, em SESSÃO PÚBLICA para 
atendimento ao disposto no artigo 23 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, tendo em vista 
o recebimento de 2 (duas) propostas para o objeto do Edital citado na inicial. O 
credenciamento dos participantes ocorreu das 10:30 às 11:00 horas. A abertura oficial foi 
realizada pela  Presidente da Comissão de Seleção, que desejou bom dia e explicou que a 
abertura dos envelopes seguirão a ordem de entrega das propostas, sendo o primeiro Instituto 
Pilar. A ausência da Supervisora é justificada em razão dela estar de teletrabalho.  A mesa 
coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC 
de 16/12/20, vindo a ser: Vanessa Helvecio RF 823.610.1 email: 
vhelvecio@prefeitura.sp.gov.br, efetiva, Elaine Maria Grangeiro Almeida RF 788.654.3 email: 
egrangeiro@prefeitura.sp.gov.br, efetiva, Michelle Carolina Dias Micheletti RF 850979.4 email: 
mcdmicheletti@prefeitura.sp.gov.br , efetiva, 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, estiveram presentes senhor Itamar Moreira 
Carmo, representante da OSC Instituto Pilar, sr. Ciloelson Gomes da Silva, trabalhador da OSC 
Instituto Pilar; senhor Xisto Barbosa, trabalhador da Associação Nossa Senhora Rainha da Paz 
do Jardim Fim de Semana. Após a instalação da mesa foram demonstrada a inviolabilidade dos 
envelopes e em seguida, abertos por ordem de recebimento, sendo conferida a documentação 
neles contidos a saber: Envelope 1 da OSC Instituto Pilar – Instituto de Transformação Social: 
Plano de Trabalho, Plano de aplicação financeira, anexo V – ficha limpa, anexo I-relação de 
dirigentes da OSC, anexo II, procuração, certificado de matrícula, protocolo de inscrição no 
COMAS, CMDCA, Utilidade Pública Municipal, CNEAS, CADIN com data de validade vencida, 
CENTS vencimento em julho de 2020, comprovante de endereço, ATA, estatuto,  CTM, CEBAS, 
comprovante de experiência prévia. Em comum acordo com o Instituto pilar os documentos 
anexos que não tem validade para essa etapa do processo de celebração foram devolvidos, 
pois os mesmos deverão ser entregue quando a OSC vencedora do certame for convocada.  
Envelope 2 da Associação Nossa Senhora Rainha da Paz do Jardim Fim de Semana: Plano de 
Trabalho, plano de aplicação de recursos da parceria, CENTS, matrícula em SMADS, COMAS, 
comprovante de experiência Prévia. Tornando assim público o recebimento das propostas. Foi 
aberta a oportunidade para pronunciamentos, onde O Sr. Itamar da OSC Instituto Pilar Afirmou 
que é um serviço importante para o território de M’ Boi Mirim e esperamos que a ONG 
vencedora tenha um compromisso de fazer um bom trabalho para M’ Boi Mirim; O Sr. Xisto  
da Associação Nossa Senhora Rainha da Paz do Jardim Fim de Semana afirmou que a Rainha da 
Paz sente-se honrada em participar da realização desse certame diante da importância do 
serviço que está sendo instituído, bem como da vontade de fazer parte dos serviços da 
proteção especial tendo em vista sua trajetória histórica e experiência no território. 
Foi esclarecido que as documentações apresentadas pelas proponentes estão de acordo com o 
edital publicado. Foi concedido o prazo de até 02 (dois) dias úteis para que a  Associação Nossa 
Senhora Rainha da Paz do Jardim Fim de Semana para apresentação de complementação do 
seguinte documento: Currículo e comprovante de endereço e a OSC Instituto Pilar para 
apresentação de complementação do seguinte documento: currículo. 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 
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úteis para o julgamento da(s) proposta(s) apresentada(s), observando os critérios descritos no 
artigo 24 da Inscrição Normativa 03/SMADS/2018. A seguir elaborará parecer técnico 
conclusivo acerca das propostas recebidas e da vencedora e publicizará o resultado com a lista 
classificatória no sitio eletrônico da SMADS e no Diário Oficial da Cidade. Não havendo mais 
nenhuma manifestação e nada mais a tratar, a SESSÃO PÚBLICA foi encerrada. Esta ata foi 
lavrada por Michelle Carolina Dias Micheletti, RF 850979.4 e vai assinada pelos membros da 
Comissão de Seleção, presidentes ou representantes das OSCs proponentes (se presentes e 
devidamente credenciados) e demais participantes (opcional). 
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