
 
 

 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA (SÍTIO) 
(Encaminhar para SMADS – Imprensa) 
 
PROCESSO SEI nº:6024.2020/0000313-8, SAS - VM, EDITAL nº: 076/SMADS/2020, TIPOLOGIA DO 
SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- SAICA, 
CAPACIDADE:15 vagas. Aos 31 dias do mês de Março de dois mil e vinte, reuniram-se três (03) 
pessoas na Av. Profº Ascendino Reis, 830, Vila Clementino, em SESSÃO PÚBLICA para atendimento ao 
disposto no artigo 23 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, tendo em vista o recebimento de 04 
(quatro) propostas para o objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento dos participantes 
ocorreu das 13h30 às 14:00 horas. A abertura oficial foi realizada pela Presidente da Comissão de 
Seleção, CAMILA CRISTINA MARIA ALFIERI, dando as boas-vindas aos participantes. A mesa 
coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção designada, conforme publicação no DOC de 
12/02/2020, vindo a ser: Camila Cristina Maria Alfieri, RF: 823.537-6, e-mail: 
calfieri@prefeitura.sp.gov.br, provimento efetivo, Maria Aparecida de Santana RF: 789.006-1, e-
mail: masantana@prefeitura.sp.gov.br e provimento Efetivo, Mariana Aparecida da Silva 
RF:823.553-8, e-mail: marianadasilva@prefeitura.sp.gov.br, provimento efetivo em substituição à 
Rosangela Maria Assumpção RF: 601.192-6, e-mail: rassumpcao@prefeitura.sp.gov.br, provimento 
em comissão, servidora em isolamento social prestando serviço em modo teletrabalho, por estar no 
grupo de risco para o COVID-19, ficando como presidente da comissão a primeira nomeada. Não 
houve a presença de representantes do COMAS e de outros Conselhos. Não houve a presença de 
nenhum dos respectivos representantes de cada OSC proponente.  Após a instalação da mesa foi 
verificada a inviolabilidade dos envelopes e em seguida, abertos por ordem de recebimento, sendo 
conferida a documentação neles contidos, a saber: Envelope 1: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
CAMINHOS DA LUZ – CNPJ:05.000.703/0001-33, Envelope 2: INSTITUTO NOVOS HORIZONTES – 
CNPJ:11.204.981/0001-05, Envelope 3: INSTITUTO CAMINHAR – CNPJ:35.936.193/0001-71, Envelope 
4: SAEC-SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JD. COPACABANA – CNPJ:52.168.804/0001-06 tornando 
assim público o recebimento das propostas. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, não 
tendo nenhuma manifestação. 
Foi esclarecido que a documentação apresentada por uma proponente não estava de acordo com o 
edital publicado. Foi concedido o prazo de até dois (02) dias úteis para que a OSC: INSTITUTO 
CAMINHAR - CNPJ:35.936.193/0001-71,  apresente documentação que comprove experiência e 
vinculação ao SUAS pela OSC, conforme artigo 26, inciso III – Critérios relativos ao vínculo SUAS da 
Instrução Normativa nº03/SMADS/2018, com redação alterada pela Instrução Normativa nº 
01/SMADS/2019;  
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, com a lista classificatória, 
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 Mariana 
Aparecida da Silva, RF: 823.553.8 e vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção, presidentes 
ou representantes das OSCs proponentes e demais participantes. 
 
....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 


