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((TITULO)) SEI- 6024.2018/0008185-2 EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
((TEXTO)) SAS -SÉ,  
EDITAL nº: 418/SMADS/2018,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua 
CAPACIDADE: 600 vagas. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 
DATA DE REALIZAÇÃO: 06/11/2018 às 14:00 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 04 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 12/10/2018), a saber: 
Titular / Efetivo - Presidente da Comissão de Seleção: Andréa Cali, RF. 588.427.6  
Titular/Efetivo/ da Comissão de Seleção: Nadir Augusta da Silva  RF: 714559.4 
Titular/Efetivo – Sandra Ferreira Fonseca Magretti RF: 799.004.9 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Andréa Cali - RF: 588.427.6. 
A abertura da sessão pública foi feita pela Presidente da Comissão de Seleção, que cumprimentou os 
presentes, destacou a Legislação Vigente, apresentou as Organizações presentes nominalmente. em 
seguida deu início aos trabalhos. 
Não houve a presença de representantes do COMAS e de outros Conselhos. 
SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS:  
Após a instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade do envelope e em seguida, aberto por ordem 
de recebimento, sendo conferida a documentação nele contido a saber: Envelope: ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA SÃO MATEUS – ASCOM.  Não houve manifestação da Organização presente. 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, nos termos do artigo 14 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018. 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 sessão pública foi encerrada. Esta ata foi lavrada por 
Andréa Cali e vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção, presidentes ou representantes das 
OSCs proponentes e demais participantes.  
 
 
 
 


