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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0008253-0, SAS-MB/Comissão de Seleção, EDITAL nº: 
415/SMADS/2018, TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviços de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos – SCFV/ CCA, CAPACIDADE: 210. Aos 31 dias do mês de Outubro de dois mil e 
dezoito, reuniram-se 7 (sete) pessoas na       Rua Manoel Vieira Sarmento, 26 – Chácara 
Santana, em SESSÃO PÚBLICA para atendimento ao disposto no artigo 23 da Instrução 
Normativa 03/SMADS/2018, tendo em vista o recebimento de 1 (uma) proposta para o objeto 
do Edital 415/SMADS/2018. O credenciamento dos participantes ocorreu das 13:00 às 13:30 
horas. A abertura oficial foi realizada pela Presidente da Comissão de Seleção Verônica 
Andrade da Gama, RF 563889-5, vgama@prefeitura.sp.gov.br, efetiva – Boa tarde, declaro em 
aberta a sessão pública conforme a publicação no diário oficial. A procuradora da organização,     
Evanilda Dias, agradece a parceria. A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de 
Seleção designado conforme publicação no DOC de 23/10/2018, vindo a ser: Verônica Andrade 
da Gama, RF 563889-5, vgama@prefeitura.sp.gov.br, efetiva; Samira Alves Aun, RF 851000-8, 
saun@prefeitura.sp.gov.br, efetiva; Elaine Carolina Rodrigues, RF 507992-6, 
ecrodrigues@prefeitura.sp.gov.br, comissionada, 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: Plano de trabalho, endereço eletrônico, CEBAS, certificado de 
matricula em SMADS, histórico da OSC, comprovação de experiência prévia, termos de 
convênio com a Assistência Social, COMAS  com a manutenção, tornando assim público o 
recebimento das propostas. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos. A       
Associação, em nome da procuradora Evanilda Dias, agradece pela parceria  com a mesma e 
solicitou esclarecimentos referente a possibilidade de trocar o e-mail que consta no plano de 
trabalho que é da presidente que esta em ferias.       Em resposta, foi esclarecido que somente 
é valido o email declarado no Plano de Trabalho sendo que o mesmo deve ser da OSC ou 
presidente da OSC.   Também foi esclarecido que as documentações apresentadas pela 
proponente  não estão de acordo com o edital publicado. Foi concedido o prazo de até 2 (dois) 
dias úteis para que a OSC Associação Comunitária Monte Azul, apresente os seguintes 
documentos: comprovante de endereço do serviço e descrição e  fotos do imóvel.      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 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 dentro de 7 (sete) 
dias uteis 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 Samira Alves Aun, RF 851000-8, efetivo, e vai assinada pelos   membros da 
Comissão de Seleção,    Verônica Andrade da Gama, RF 563889-efetiva,   Elaine     Carolina   
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Rodrigues, RF 507992-6, comissionada, procuradora Evanilda Dias e representantes da OSC 
Alexandre Zorante, Gabriel Dias Silva e Gisele Simões de Oliveira. 
Verônica Andrade da Gama _____________________________________ 
Samira Alves Aun _____________________________________________ 
Elaine Carolina Rodrigues_______________________________________ 
Procuradora  Evanilda Dias – OSC_________________________________ 
RG. 17.420.612-4 
Alexandre Zorante – OSC -_______________________________________ 
RG. 48.154.282-6 
Gabriel Dias Silva – OSC_________________________________________ 
RG 37.417.804-5 
Gisele Simões de Oliveira – OSC __________________________________ 
RG. 35.451.500-7 

 


