
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA (SÍTIO) 
(Encaminhar para SMADS – Imprensa) 
 
PROCESSO SEI nº: 60242020/0000572-6 , SAS - MB, EDITAL nº: 079/SMADS/2020 - TIPOLOGIA 
DO SERVIÇO: Centro para Crianças e Adolescentes – CCA , CAPACIDADE: 120. Aos 03 dias do 
mês de abril de dois mil e vinte, reuniram-se 05 (cinco) pessoas na(o) SAS M ‘ Boi Mirim – Rua 
Manuel Viera Sarmento , 26 – Chácara Santana – CEP : 05831-150 – São Paulo – SP, 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 10h00 às 10h30 horas. A abertura oficial foi 
realizada Presidente da Comissão de Seleção) – “Bom dia , em nome da SAS M’ Boi Mirim 
damos as boas vindas e inicio a sessão”. A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de 
Seleção designado conforme publicação no DOC de  19/02/2020 páginas nº 72 e n° 73, vindo a 
ser: Deise Gimenes Oliveira do Nascimento – RF 823.608-9, 
deisegimenes@prefeitura.sp.gov.br; Tatiana da Silva Penna – RF 851.815-7, 
tspenna@prefeitura.sp.gov.br; suplente Edna de Araújo – RF 779.3715, 
ednaraujo@prefeitura.sp.gov.br, dos componentes da Comissão de Seleção, ficando como 
presidente da comissão o primeiro nomeado. Ocorreu substituição do Titular da Comissão de 
Seleção Edna Maria da Silva Orilhana, RF 788.720-5 devido pertencer ao grupo de risco da 
pandemia COVID - 19. 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 por ordem de recebimento, sendo conferida a documentação nele contido a 
saber: Envelope 1: Plano de Trabalho, Débitos Tributários não inscritos na divida ativa do 
Estado de São Paulo , Protocolo COMAS , CMDCA , Comprovante de Experiência – Proteção 
Social Básica , Termo de adaptação do termo de convênio do SCFV CCA Ipava e Currículo da 
OSC Social Bom Jesus , tornando assim público o recebimento da proposta. Foi aberta a 
oportunidade para pronunciamento, Sra. Rosa agradece a oportunidade de participação e se 
compromete a entregar a documentação solicitada. Foi esclarecido que as documentações 
apresentada pela proponente está pendente de entrega itens  abaixo sinalizado :Foi concedido 
o prazo de até 2 (dois) dias úteis para que a OSC Social Bom Jesus para apresentação de 
complementação e/ou esclarecimentos do seguinte documento: Comprovante de Matrícula da 
SMADS, comprovante de experiência com outras secretarias (cultura, educação e participação) 
e CEBAS.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 proposta recebida e da vencedora e 
publicizará o resultado ( com a lista classificatória quando for o caso) 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 Deise Gimenes Oliveira do 
Nascimento e vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção, presidente ou 
representante da OSC proponente e demais participantes . 
 
Rosa Maria Paula Fernandes ________________________________________________ 
 
Deise Gimenes Oliveira do Nascimento ________________________________________ 
 
Edna de Araújo ___________________________________________________________ 
 
Tatiana da Silva Penna _____________________________________________________ 
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Elaine Maria Grangeiro Almeida ______________________________________________ 
 

Obs. Havendo mais de uma folha, as que antecedem a assinada deverão ser rubricadas pelos 

membros da Comissão de Seleção e representantes das proponentes. 

 


