
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0006039-1, SAS –Vila Mariana, EDITAL 
nº:330/SMADS/2018, TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SEAS Misto, CAPACIDADE: 
140 vagas. Aos 27 dias do mês de Agosto de dois mil e dezoito, reuniram-
se seis (6) pessoas na SAS Vila Mariana, em sessão pública para 
atendimento ao disposto no parágrafo 1º, do inciso III, do artigo 18 da 
Portaria nº 55/SMADS/2017, tendo em vista o recebimento de (duas) 2 
propostas para o objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento dos 
participantes ocorreu das 12:30 às 13:00 horas. A abertura oficial foi 
realizada pela Presidente da Comissão de Seleção Camila Cristina Maria 
Alfieri que deu boas vindas aos participantes, esclarecendo o objetivo da 
Sessão Publica que atende a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 
no Decreto Municipal nº57. 575, de 29 de dezembro de 2016 e Portaria 
nº55 de 20 de outubro de 2017 Edital de Chamamento Público para 
Celebração de Parceria por Termo de Colaboração nº330/SMADS/2018. A 
mesa coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção designado 
conforme publicação no DOC de 02/08/2018, vindo a ser: Camila Cristina 
Maria Alfieri RF: 823.537-6 calfieri@prefeitura.sp.gov.br; efetiva; Laura da 
Costa Boucinhas RF: 308.206-7 lcboucinhas@prefeitura.sp.gov.br 
comissionada; Maria Sylvia Jordão de Campos RF: 
306.251.1msjcampos@prefeitura.sp.gov.br efetiva. Carmen Lia Souza 
Pinto RF: 303.618-9 clpinto@prefeitura.sp.gov.br efetiva que integra a 
Comissão de Seleção por motivo de saúde estava ausente. O certame não 
teve a participação do COMAS. Após a instalação da mesa foi 
demonstrada a inviolabilidade do(s) envelope(s) e em seguida, aberto(s) 
por ordem de recebimento, sendo conferida a documentação nele(s) 
contido(s), a saber: Envelope 1: Serviços Assistenciais Bom Jesus dos 
Passos; Envelope 2 Instituto Pilar, tornando assim público o recebimento 
das propostas. O Serviço Assistencial Bom Jesus dos Passos não 
apresentou o COMAS com o comprovante de manutenção de inscrição e o 
CMDCA. Esclarecido pela presidente da comissão que a documentação  
apresentada pela OSC Instituto Pilar  está de acordo com o edital 
publicado.Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, o 
representante do Instituto Pilar entende que houve perda de qualidade   
com a nova modalidade Sessão Publica na medida que não há mais 
apresentação das propostas e das organizações. O representante da 
organização Serviços Assistenciais Senhor Bom Jesus dos Passos 
questionou a forma de avaliação das propostas de trabalho que utiliza o 
critério matemática em detrimento do trabalho social a ser realizado. 
Arguiu ainda que o que esta em jogo é o critério economicidade, 
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entretanto estamos falando de direitos humanos violados. As duas 
organizações participantes salientaram que se perdeu o momento rico de 
conhecer o trabalho realizado pelas organizações sociais. A Comissão de 
Seleção esclareceu a importância das OSCs expressarem suas demandas 
nos fóruns e conselhos representativos da Política de Assistência Social. 
Foi concedido o prazo de até cinco dias (5) dias úteis para que a OSC 
Serviços Assistenciais Senhor Bom Jesus dos Passos apresente a 
documentação faltante devendo ser entregue no protocolo da SAS Vila 
Mariana. 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 da(s) proposta(s) apresentada(s), 
observando os critérios descritos nos incisos I e II e do parágrafo único do 
artigo 19 da Portaria nº 55/SMADS/2017. 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. Não havendo mais nenhuma manifestação e nada mais a tratar, a 
audiência pública foi encerrada às 14h10min. Esta ata foi lavrada por 
Laura da Costa Boucinhas vai assinada pelos membros da Comissão de 
Seleção presentes, presidentes ou representantes das OSCs proponentes e 
demais participantes.  
 
 

 

 

 

 


