
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
 
PROCESSO SEI nº 6024.2019/0003928-9, SAS - MB, EDITAL nº: 138/SMADS/2019, 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE-SAICA, CAPACIDADE: 15 vagas. Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e 
dezenove, reuniram-se 04 (quatro) pessoas na rua Manoel Vieira Sarmento, 26, Chácara 
Santana – CEP: 05831-150, não contando com a presença de representatividade da OSC 
Centro Social Caminhando para o saber  em SESSÃO PÚBLICA para atendimento ao disposto no 
artigo 23 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 alterada pela Instrução Normativa 
01/SMADS/2019, tendo em vista o recebimento de 01 (uma) única proposta para o objeto do 
Edital citado na inicial. O credenciamento dos participantes ocorreu das 08:30 às 09:00 horas. 
A abertura oficial foi realizada pela presidente da comissão de seleção Sra. Vanessa Helvecio 
,RF: 823.610.1 em substituição da Sra. Supervisora. A Sra. Vanessa membro da 
comissão cumprimenta os presentes e justifica a ausência da Sra. Supervisora Maria 
Lucia Viana, RF 308.175-3 por motivo de estar em atividade externa. A mesa 
coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC 
de 28/06/2019, vindo a ser: Vanessa Helvecio, RF: 823.610.1, 
vhelvecio@prefetura.sp.gov.br, efetiva; Michelle Carolina Dias Micheletti, RF. 850.979-
4, mcdmicheletti@prefeitura.sp.gov.br, efetiva; Andréia Rosa da Fonseca Souza, 
arfonseca@prefeitura.sp.gov.br, RF. 851.010.5, efetivo 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 a saber: Envelope 1: Plano de Trabalho, anexo 02: com declaração sobre a instalações 
e condições materiais, anexo 03: declaração da não ocorrência de impedimentos, anexo 04: 
declarações gerais da OSC, anexo 05: declaração do artigo 07 do Decreto Municipal 53.177, 
CNPJ, protocolo de solicitação de inscrição no COMAS, inscrição no CMDCA, CENTS, ata da 
assembleia e estatuto social, tornando assim público o recebimento da proposta. Foi aberta a 
oportunidade para pronunciamentos, não tendo nenhuma manifestação. Esta Comissão de 
Seleção terá o prazo de até 7 (sete) dias úteis para o julgamento da proposta apresentada, 
observando os critérios descritos no artigo 24 da Inscrição Normativa 03/SMADS/2018. A 
seguir elaborará parecer técnico conclusivo acerca da proposta recebida e da vencedora e 
publicizará o resultado 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 850.979-4 e vai assinada pelos 
membros da Comissão de Seleção e presentes. 
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