
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
PROCESSO SEI nº:6024.2018/0006655-1 SAS –M’ BOI MRIM, EDITAL nº: 
356/SMADS/2018, TIPOLOGIA DO SERVIÇO:SERVIÇO DE PROTEÇÃO 
SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - 
SPSCAVV, CAPACIDADE: 110. Aos dezoito dias do mês de setembro de  dois 
mil e dezoito, reuniram-se 14 (quatorze) pessoas na SAS – M’ Boi Mirim – Rua 
Manoel Vieira Sarmento, 26 Chácara Santana, em sessão pública para 
atendimento ao disposto no parágrafo 1º, do inciso III, do artigo 18 da Portaria 
nº 55/SMADS/2017, tendo em vista o recebimento de 03 TRÊS propostas para 
o objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento dos participantes ocorreu 
das 09h50 às 10 horas. A abertura oficial foi realizada pela Supervisora  que 
desejou bom dia  a todos e todas,  Hoje é uma dia especial para a Supervisão 
de Assistência Social de  M’Boi Mirim.   Iniciamos  o chamamento público para 
o SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA – SPSCAVV  em observância a legislação vigente. 
Através deste procedimento  estamos contribuindo para a efetivação das 
funções propostas pela Política de Assistência Social, que  de acordo com sua 
regulação nacional, cumpre as funções de proteção social, vigilância  
socioassistencial e defesa de direitos.  Agradeceu a presença e desejo um bom 
trabalho. A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção 
designada conforme publicação no DOC de 18/08/2018, vindo a ser: Vanessa 
Helvécio RF 823610-1 – Efetiva –email: vhelveio@prefeitura.sp.gov.br, Elaine 
Maria Grangeiro Almeida – RF 788654-3 – Efetiva – email: 
egrangeiro@prefeitura.sp.gov.br, Marlene Alves Teixeira Ribeiro da Silva RF 
510.005-4 - Comissionada –e-mail: matsilva@prefeitura.sp.gov.br, , 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 foram demonstradas a 
inviolabilidade dos envelopes e em seguida, abertos por ordem de 
recebimento, sendo conferidas as documentações neles contidos a saber: 
Envelope 1: Instituto Herdeiros do Futuro: Minuta do Edital, Plano de Trabalho, 
anexos: Carta de apresentação,  justificativa do demonstrativo de custeio, 
utilização da verba de implantação, instrumentais, documentos comprobatórios 
da experiência da OSC: quatro termos de colaboração com SMADS, certificado 
de credenciamento; CEBAS, faltando COMAS, Envelope 2: Núcleo Assistencial 
de Desenvolvimento Integral – NADI:  Minuta do Plano de Trabalho, 
Apresentação da OSC, Dois Termos de Colaboração com SMADS, e-mail da 
OSC, Certificado de Matrícula em SMADS, CEBAS, CMDCA, COMAS, CENTS, 
CNEAS, CRCE,, Envelope 3: Cáritas Diocesana de Campo Limpo: Minuta do 
Plano de Trabalho, Currículo da OSC, quatro Termos de Colaboração com 
SMADS, um Termo de Colaboração com SEADS, Certificados de participação 
em atividades, Certificado de CONDECA, declaração com e-mail da OSC, 
comprovante de endereço da OSC, CEBAS, Certificado de Matrícula da 
SMADS, COMA e procuração,  tornando assim público o recebimento das 
propostas. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, o Sr. Vagner 
presidente do Instituto Herdeiros do Futuro verbalizou que atua somente na 
zona SUL e a ideia é de prestar um serviço de excelência para comunidade 
agradecendo aos servidores pelo bom trabalho as demais OSC’s, deixando 
claro que não é uma concorrência, que são OSC’s prestam um ótimo serviço  e 

mailto:vhelveio@prefeitura.sp.gov.br
mailto:matsilva@prefeitura.sp.gov.br


que a melhor proposta será escolhida, o Sr. Paulo Gomes presidente do NADI, 
agradece  a oportunidade de participar sendo o primeiro contato na regiçao M’ 
Boi Mirim estando presente na região do Capão Redondo  e Santo Amaro, 
também tendo olhar especial pela região, e a organização está pronta a 
colaborar entendendo que existe uma rede de organizações neste território que 
estão envolvidas no desenvolvimento social da região;  Padre Nelson 
presidente da Cáritas Diocesana de Campo Limpo cumprimentou a todos e 
declara que apresentou a proposta com tranquilidade e confiante da avaliação 
da comissão e tranquilo pois tem organizações bem instaladas na região SUL 
que desempenham um bom trabalho e que levantam a bandeira da promoção 
de desenvolvimento Humano e agradeceu pela participação de Catiras. Foi 
concedido o prazo de até 2 dois dias úteis para que a OSC Instituto Herdeiros 
do Futura  para apresentação dos seguintes documentos: Inscrição e 
manutenção do COMAS e e-mail da OSC. 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 nos incisos I e II 
e do parágrafo único do artigo 19 da Portaria nº 55/SMADS/2017. 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 audiência pública foi encerrada. Esta ata foi lavrada por Elaine 
Maria Grangeiro Almeida  e vai assinada pelos membros da Comissão de 
Seleção, presidentes ou representantes das OSC’s proponentes e demais 
participantes.  
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