
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

PROCESSO SEI nº: 6024-2018/0008171-2, SAS – JABAQUARA, EDITAL nº: 411/SMADS/2018, TIPOLOGIA DO 
SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CAPACIDADE: 15 
vagas. Aos 6 (seis) dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, reuniram-se 07 (sete) pessoas na sala de 
reuniões da SAS JABAQUARA, em SESSÃO PÚBLICA para atendimento ao disposto no artigo 23 da Instrução 
Normativa 03/SMADS/2018, tendo em vista o recebimento de 01 (uma) proposta para o objeto do Edital 
citado na inicial. O credenciamento dos participantes ocorreu das 10h às 10h30. A abertura oficial foi 
realizada pela Supervisora Maria Janice de Souza que desejou bons trabalhos a todos. A seguir foi feita a 
apresentação dos integrantes na mesa. A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção 
designada conforme publicação no DOC de 12/10/2018, vindo a ser: Titular da Comissão de 
Seleção: Deise de Fátima Carvalho Ferreira – RF 651.824.9, dfcferreira@prefeitura.sp.gov.br, 
efetiva; Titular da Comissão de Seleção: Lígia Narcisa Pereira Uliam – RF 576.541.2, 
luliam@prefeitura.sp.gov.br, efetiva; Titular da Comissão de Seleção: Selma Mariote Bernardo da 
Silva - RF 585.118.1, smbsilva@prefeitura.sp.gov.br , efetiva, ficando como presidente da comissão a 
primeira nomeada. Não houve 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 contida a saber: Envelope único: INSTITUTO FUTURO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
EDUCACIONAL, CULTURAL E AMBIENTAL, CNPJ: 08.807.080/0001-01, tornando assim público o recebimento 
da proposta. Aberto o envelope verificou-se a presença do documento: 1- Ata de Mudança de Membro da 
Diretoria e alteração do Estatuto; 2- Histórico da Entidade com várias declarações de trabalhos realizados; 3– 
Atestado de Capacidade Técnica; 4- Termo de Prestação de Contas de Convênio com FUMCAD; 5- Proposta 
de Trabalho. Constatou-se no Plano de Trabalho que no item 7.6 - Previsão de valor mensal para 
pagamentos de despesas, a necessidade de escolha entre o item 7.6.1. em espécie ou 7.6.2. em cheque.  A 
Comissão solicita a retificação. Também solicita que o Plano de Trabalho seja reapresentado com todas as 
páginas rubricadas pelo representante legal. Com relação a documentação apresentada no envelope é 
devolvido o que não é necessário para realização da sessão pública e análise da proposta. Não houve 
pronunciamentos. Foi esclarecido que a documentação apresentada pela proponente está de acordo com o 
edital publicado. Foi concedido o prazo de até 02 (dois) dias úteis para que a OSC: INSTITUTO FUTURO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCACIONAL, CULTURAL E AMBIENTAL para apresentação de 
complementação e/ou esclarecimentos do seguinte documento: Plano de Trabalho seja reapresentado com 
todas as páginas rubricadas pelo representante legal; e esclarecimento quanto ao item 7.6 - Previsão de 
valor mensal para pagamentos de despesas, a necessidade de escolha entre o item 7.6.1. em espécie ou 
7.6.2. em cheque.  Foi informado que esta Ata estará disponível no sitio eletrônico da SMADS a partir do dia 
útil seguinte a esta SESSÃO PÚBLICA e o extrato publicado 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 proposta apresentada, observando os critérios descritos no artigo 24 da Instrução 
Normativa 03/SMADS/2018. A seguir elaborará parecer técnico conclusivo acerca da proposta recebida e 
publicizará o resultado no sítio 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 Selma 
Mariote Bernardo da Silva, RF: 585.118.1, e vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção, e demais 
participantes. 
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