
 
 
 
((TITULO)) 6024-2018/0008019-8 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
((TEXTO))SAS - CS,  
EDITAL nº: 374/SMADS/2018,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Acolhida Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA, 
CAPACIDADE: 15 vagas e excepcionalmente mais duas por ocasião de baixas temperaturas 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 
DATA DE REALIZAÇÃO: 31/10/2018  às 13:00  horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 08 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. De 03/10/2018 ), a saber: 
 Sidnei Sebastião da Luz -Titular (Presidente) da Comissão de Seleção – RF 823.591-1- Yole Alves de 
Brito  - Titular da Comissão de Seleção - RF 851.005-9;  Mara Cristina Ramos Silva - Titular da 
Comissão de Seleção – RF 788.175-4 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Yole Alves de Brito-- RF: 851.005-9 
A abertura da sessão pública foi feita pela Sr. Sidnei Sebastião da Luz - Presidente da Comissão de 
Seleção, que agradeceu a presença de todos e passou a palavra para representante da SAS Capela do 
Socorro senhora Silvia Regina Rodrigues Viana, a qual agradeceu a presença de todos e desejou o bom 
andamento da Sessão Pública. 
Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 
SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 
1 – Demonstração de inviolabilidade do envelope; 
2 – Abertura do envelope contendo as propostas recebidas; 
3 – Conferência da documentação- estavam de acordo com o edital publicado e foram devolvidos os 
documentos excedentes. 
4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações-Foi concedido o prazo de até02 (dois) dias úteis 
para que a OSC: LIMIAR Associação de Apoio a Criança e Família Substituta para apresentação de 
complementação e/ou esclarecimentos do seguinte documento: indicação de endereço eletrônico para fins 
de recebimento das intimações e comunicações referentes ao chamamento e eventual parceria ; 
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos - não houve pronunciamento da plenária 
INFORMAÇÕES PRESTADAS: 
a) sobre a publicação do extrato da ata da sessão pública no sitio eletrônico da SMADS e no DOC; 
b) sobre o prazo e os critérios para a Comissão de Seleção julgar as propostas; 
c) sobre a elaboração pela Comissão de Seleção de parecer final conclusivo; 
d) sobre a publicização da lista classificatória no sitio eletrônico da SMADS e no DOC. 
A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial. 
São Paulo, 31de outubro de 2018. 
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