
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 

1. PROCESSO SEI nº: 6024.2018/00092641, SAS - PA, EDITAL nº: 463/SMADS/2018, 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO:Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –SCFV 
modalidade CJ – Centro da juventude, CAPACIDADE: 60 PESSOAS. Aos 30 dias do mês 
de Novembro de dois mil e dezoito, reuniram-se 7 (sete) pessoas na(o) SAS Parelheiros 
sito a rua Pedro Klein do Nascimento, 100 – Parelheiros, 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(s) para o objeto do Edital citado na inicial. 
O credenciamento dos participantes ocorreu das 8h30 às 9h00 horas. A abertura 
oficial foi realizada pelo (a) Supervisor(a) de Assistência Social Adriana Rezende da 
Silva RF 651420-1, que  Agradeceu a presença de todos  e  declarou que o serviço é de 
extrema importância para a região. A mesa coordenadora foi composta pela Comissão 
de Seleção designada conforme publicação no DOC de 27/10/2018 e retificado no dia 
30/10/2018, vindo a ser: Roseane Pires Santos, RF: 787715-3, email: 
roseanepsantos@prefeitura.sp.gov.br, Efetivo, Eliane Alves Faria RF 790512-2 Email 
eafaria@prefeitura.sp.gov.br, Efetivo Irene Pereira de Magalhães, Efetivo RF 792240-0, 
email: irenemagalhaes@prefeitura.sp.gov.br, a Suplente Irene Pereira de Magalhães. 
RF 792240-0 substituiu, na ausência da Titular Liuba Scolari  RF 825010-3. Estiveram 
presentes os seguintes representantes da OSC: Maria Clissia de Jesus Nascimento, 
Paula Hinkeldei e Luiz Alves de Souza (Diretor Financeiro da OSC Proponente, 
conforme art.22 parágrafo primeiro do  Estatuto Social da OSC: que preconiza no caso 
de impedimento, ausência ou vacância do presidente, compete ao diretor financeiro 
substituí-lo). Não houve a presença de representantes do COMAS e de outros 
Conselhos. Após a instalação da mesa foi(ram) demonstrada a inviolabilidade do(s) 
envelope(s) e em seguida, aberto(s), sendo conferida a documentação nele(s) 
contido(s) a saber: Envelope: Centro de Obras Sociais Nossa Senhora das Graças da 
Capela do Socorro - CONOSCO, tornando assim público o recebimento da proposta. Foi 
aberta a oportunidade para pronunciamentos da Assistente Social e presidente da 
comissão de seleção Roseane Pires Santos, declara que Acredita que a CONOSCO é 
uma instituição bastante empenhada e comprometida com o trabalho, foi aberta a 
palavra para os representantes da OSC Proponente: O Sr. Luiz Alves de Souza (Diretor 
Financeiro da OSC CONOSCO) que agradece a oportunidade em participar de mais uma 
seção publica, enfatizando a busca por melhoria do trabalho, priorizando a qualidade 
do serviço oferecido aos usuários. Foi esclarecido que as documentações 
apresentadas: COMAS, CEBAS,CMDCA, CADIN, Plano de Trabalho e Certificado de 
Matricula nº 17.274, apresentados pela OSC proponente estão de acordo com o edital 
publicado. Os seguintes documentos: Certificado de Regularidade de FGTS – CRF, 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e 
à Divida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Ata de Eleição 
Geral Ordinária Lavrada na forma Sumária da OSC Proponente, Estatuto Social da OSC 
proponente, compõem  o processo como documentos complementares. 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(s) proposta(s) 
apresentada(s), observando os critérios descritos no artigo 24 da Instrução Normativa 
03/SMADS/2018. A seguir elaborará parecer técnico conclusivo acerca das propostas 
recebidas 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. Esta ata foi lavrada por Eliane Alves Faria e vai 
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assinada pelos membros da Comissão de Seleção, presidentes ou representantes das 
OSCs proponentes e demais participantes. 
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