
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0008221-2, SAS - EM, EDITAL nº: 447/SMADS/2018, TIPOLOGIA 
DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, CAPACIDADE: 15 vagas. Aos 21 dias do mês de Novembro de dois 
mil e dezoito, reuniram-se 05 (CINCO) pessoas na sala de reuniões da SAS Ermelino Matarazzo, 
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 13h30min às 14:00 horas, 
sem que comparecessem representantes da sociedade civil, Conselhos de Direitos ou da OSC 
Samaritano São Francisco de Assis que apresentou proposta. A abertura oficial foi realizada 
pela Supervisora da SAS Ermelino Matarazzo, Sra. Surama Cattarina Bisceglia Pereira. A mesa 
coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC 
de 23/10/2018, vindo a ser: Ricardo Estevam – Titular – e-mail: restevam@prefeitura.sp.gov.br 
– efetivo; Velluma Faria Real Leite – Titular – vfrleite@prefeitura.sp.gov.br – efetiva; Maria 
Izabel Rangel de Souza Oliveira – Titular – mirsouza@prefeitura.sp.gov.br- efetiva 
componentes da Comissão de Seleção, ficando como presidente da comissão o primeiro 
nomeado. Após a instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade do envelope e em 
seguida, aberto, sendo conferida a documentação nele contido a saber: Envelope 1: Plano de 
Trabalho, Documentos de comprovação de experiência; Comprovantes de Atuação no 
Território; Inscrição no CMDCA; Certificado de Matricula em SMADS; Certificado de inscrição 
no COMAS; Além destes foram apresentados documentos que poderão ser retirados pela OSC 
junto ao Comitê a saber: Estatuto Social da OSC; Ata de Eleição e Posse da Atual Diretoria; 
Estatuto Social da OSC; Ata de Eleição e Posse da Atual Diretoria; Certificado de Regularidade 
Cadastral, Certidão Conjunta de Débitos e Tributos Mobiliários; COMAS/Santo André; 
Procuração em favor de Paulo Roberto Silvestre de Souza Junior; Certidão Positiva com efeito 
de Negativa de Débito Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão do 
FGTS; CND tornando assim público o recebimento das propostas. Foi esclarecido que as 
documentações apresentadas pela proponente estão de acordo com o edital publicado. 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(s), observando os critérios 
descritos no artigo 24 da Inscrição Normativa 03/SMADS/2018. A seguir elaborará parecer 
técnico conclusivo acerca da proposta recebida e da vencedora e publicizará o resultado 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 as 14h50min. Esta ata foi 
lavrada por Ricardo Estevam e vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção, e demais 
presentes. 
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LAUDA PARA PUBLICAÇÃO NO DOC. (Times New Roman – 10) 
(Encaminhar para SMADS – EXPEDIENTE) 
 
((TITULO)) 6024.2018/0008221-2 
((TEXTO)) ((NG))EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA((CL)) 
SAS - EM,  
EDITAL nº: 447/SMADS/2018,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: _ SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES , 
CAPACIDADE: 15. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 
DATA DE REALIZAÇÃO: 21/11/2018 às 14:00 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 05 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 23/10/2018), a saber: 
Ricardo Estevam – Titular – e-mail: restevam@prefeitura.sp.gov.br – efetivo; Velluma Faria Real Leite – 
Titular – vfrleite@prefeitura.sp.gov.br – efetiva; Maria Izabel Rangel de Souza Oliveira – Titular – 
mirsouza@prefeitura.sp.gov.br- efetiva. 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Ricardo Estevam - RF: 654.215.8. 
A abertura da sessão pública foi feita pela Sra. Surama Cattarina Bisceglia Pereira, Supervisor(a) da SAS-
EM e em seguida conduzida pelo(a) Presidente da Comissão de Seleção. 
Registrou-se que não houve a presença de:  representante da OSC Samaritano São Francisco de Assis;   
de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 
SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 
1 – Foi demonstrada a inviolabilidade do envelope; 
2 – Em seguida a abertura do envelope contendo a proposta recebida; 
3 – Feita a conferência da documentação necessária para a sessão pública, sendo: Plano de Trabalho, 
Documentos de comprovação de experiência; Comprovantes de Atuação no Território; Inscrição no 
CMDCA; Certificado de Matricula em SMADS; Certificado de inscrição no COMAS  e que  os demais 
documentos, ficarão à disposição da OSC, podendo ser retirados junto ao Comitê;  
4 – Não houve solicitação de esclarecimentos ou complementações; 
5 – Não houve a abertura de oportunidade para pronunciamentos, tendo em vista o não comparecimento 
de representante da OSC. 
INFORMAÇÕES PRESTADAS: 
a) Fica 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 sobre a publicação do extrato da ata da sessão pública no sitio eletrônico da SMADS e 
no DOC; 
b) Fica informado ainda que esta Comissão de Seleção terá o prazo de até 7 (sete) dias úteis para o 
julgamento da proposta apresentada(s), observando os critérios descritos no artigo 24 da Inscrição 
Normativa 03/SMADS/2018 sobre o prazo e os critérios para a Comissão de Seleção julgar as propostas; 
c) Fica informado que a seguir elaborará parecer técnico conclusivo acerca da proposta recebida e da 
vencedora e publicizará o resultado no sitio eletrônico da SMADS e no Diário Oficial da Cidade; 
A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial e no sitio eletrônico da 
SMADS. 
São Paulo, 21 de novembro  de  2018 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Ricardo Estevam - RF: 654.215.8  
Titular da Comissão de Seleção: Velluma  Faria Real Leite - RF: 775.089.7 
Titular da Comissão de Seleção:  Maria Izabel Rangel de Souza Oliveira - RF: 818.316.3 
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