
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA (SÍTIO) 
(Encaminhar para SMADS – Imprensa) 
 
PROCESSO SEI nº:_60242018/0009560-8, SAS - Parelheiros, EDITAL nº: 490/SMADS/2018, 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade 
CCA- Centro para Criança e Adolescentes, CAPACIDADE: 150 usuários. Aos 30 dias do mês de 
novembro de dois mil e dezoito, reuniram-se 5 (cinco) 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) 
Presidente da Comissão de Seleção Liuba Scolari – Agradeceu a organização pela parceria, pelo 
tempo no território e pelo trabalho que já vem desenvolvendo. A mesa coordenadora foi 
composta pela Comissão de Seleção designada conforme publicação no DOC de 22/11/2018, 
vindo a ser: Liuba Scolari RF 8250103 email: liubascolari@prefeitura.sp.gov.br Efetivo, Debora 
Cristina de Souza, RF 6191169 Email dcsouza@prefeitura.sp.gov.br Efetivo, Alex Sandro da 
Silva Patria Ribeiro RF 7986912 email alexsribeiro@prefeitura.sp.gov.br Efetivo, dos 
componentes da Comissão de Seleção, ficando como presidente da comissão o primeiro 
nomeado. Não houve presença de representante 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) por ordem de recebimento, sendo conferida a documentação nele(s) contido(s) a 
saber: Envelope 1: A Mão Cooperadora – Obras Sociais e Educacionais, tornando assim público 
o recebimento da proposta. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, Sra Monica 
Schiming Chaves, Presidente da organização, Agradece a parceria ao longo destes anos e 
declara que foi de grande valia para a comunidade, o serviço é de grande necessidade no 
bairro, temos jovens que fazem a diferença e que esta parceria possa continuar por muitos 
anos. Foi esclarecido que as documentações apresentadas pela proponente estão de acordo 
com o edital publicado. Foi concedido o prazo de até 2 (dois) dias úteis para que a OSC: A Mão 
Cooperadora – Obras Sociais e Educacionais, para apresentação de complementação e/ou 
esclarecimentos do seguinte documento: Item 7.1 Corrigir valor total da parceria, Item 7.2 
número do edital, valor da contrapartida de bens, retirar Aluguel de imóvel,  Item 8.1 
Contrapartida, retirar da relação de bens vaso sanitário, vaso sanitário com caixa acoplada, 
caixa de descarga, torneira para deficiente, torneira giratória para cozinha, estes itens fazem 
parte do bem  imóvel. Apresentar bem imóvel, declaração de inscrição do cadastro nacional de 
pessoa jurídica CNPJ, comprovação de endereço da Organização, estatuto social e ata da 
eleição e posse da diretoria da organização, relação nominal e ficha limpa dos dirigentes, bem 
como as declarações conforme item 8.18.11 do edital 490/SMADS/2018 e copia de certidão de 
tributos imobiliários. 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 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. Esta ata foi lavrada por Alex Sandro da Silva Patria Ribeiro e vai assinada pelos 
membros da Comissão de Seleção, presidente ou representante da OSC proponente e demais 
participantes. 
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Debora Cristina de Souza 
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