
 
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0009485-7, SAS – MB, EDITAL nº: 484/SMADS/2018, 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – 
Modalidade CCA – CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CAPACIDADE: 120. 
Aos 30 dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, reuniram-se 06 (seis) pessoas na SAS 
M’ Boi Mirim – 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 01 (uma) proposta para o objeto do Edital citado na inicial. O 
credenciamento dos participantes ocorreu das 11:30 às 12:00 horas. A abertura oficial foi 
realizada pela Sra. Tatiana Lemos Moyano - Presidente desta Sessão, RF: 850999-9 – Efetivo– 
Boa tarde. Declaro em aberta a sessão pública conforme a publicação no diário oficial. A mesa 
coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC 
de 22/11/2018, vindo a ser: Tatiana Lemos Moyano RF: 850999-9, 
tlmoyano@prefeitura.sp.gov.br, Efetiva; Samira Alves Aun RF: 851000-8, 
saun@prefeitura.sp.gov.br, Efetiva; Denise Harfuch Navarro Diogo Tavares RF 830.395-9,  
dtavares@prefeitura.sp.gov.br - Efetiva, 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: 
ASSOCIAÇÃO SANTA CECILIA: Plano de Trabalho; currículo da OSC; Procuração da 
representante da OSC; Certificado COMAS e pedido de manutenção da inscrição COMAS; 
Termo de adaptação do termo de convênio ao termo de colaboração com SMADS referente aos 
termos de convenio nº 154/SMADS/2015, 150/SMADS/2016, 042/SMADS/2016, 
020/SMADS/2017; Termo de aditamento ao termo de convenio com SMADS/2018 e PRD, 
tornando assim público o recebimento das propostas,  O comitê de seleção solicita a entrega do 
Certificado de Matricula da SMADS no prazo de dois dias úteis. Foi aberta a oportunidade para 
pronunciamentos, Daniele Machado Olavo diz que é um prazer estar aqui. Nossa OSC é séria e 
quer manter esse convênio por muito tempo e eu tive o prazer de ter sido usuária quando criança 
desse convênio. Hoje sou gerente do serviço, represento a OSC em alguns eventos e estou 
aprendendo muito. Pra mim é um prazer estar aqui com meus parceiros participando desta 
sessão. 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 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 e vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção, representante da 
OSC proponente e demais participantes. 
 
Tatiana Lemos Moyano RF: 0850999-9 _____________________________________________ 

Samira Alves Aun RF: 851000-8 ________________________________________________ 

Denise Harfuch Navarro RF: 830395-9 ___________________________________________ 

Maria de Fatima Pereira RG 26.832.308-2 __________________________________________ 

Daniele Machado Olavo RG 32.063.950-2 __________________________________________ 

Kelly da Silva Loza RG 24.922.531-1 ______________________________________________ 
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