
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
PROCESSO SEI nº:6024.2020.0000905-5, SAS – MBoi Mirim, EDITAL nº: 088/SMADS/2020, 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV 
CCA, CAPACIDADE: 120 vagas. Aos 03 (três) dias do mês de abril de dois mil e vinte, reuniram-
se 4 (quatro) pessoas na SAS MBoi Mirim, situada a Rua Manoel Vieira Sarmento, nº 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 da OSC Associação do Abrigo Nossa Senhora Rainha da Paz do 
Jardim Fim de Semana. O credenciamento dos participantes ocorreu das 10h30 às 11:00 horas. 
A abertura oficial foi realizada pela presidente da Sessão Pública. A mesa coordenadora foi 
composta pela Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC de 19/02/2020, 
vindo a ser: Tatiana da Silva Penna  – RF 851.815-7, email: tspenna@prefeitura.sp.gov.br, 
efetiva; Edna de Araújo – RF 779.371-5, email ednaraujo@prefeitura.sp.gov.br, efetiva, e 
Elaine Maria Grangeiro Almeida – RF 788.654.3, email egrangeiro@prefeitura.sp.gov.br, 
efetiva, dos componentes da Comissão de Seleção, ficando como presidente da comissão o 
primeiro nomeado. Não houve 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:  Plano de trabalho, Registro 
CMDCA, Declaração sobre Instalações e Condições Materiais, Declaração da Não Ocorrência de 
Impedimentos, Declarações Gerais da OSC, Anexo V- Declaração artigo 7ª do Decreto 
Municipal 53.177, Anexo VI – Caracterização do Serviço, Documentos comprobatórios da 
experiência sendo três (3)termos de convenio comprovando experiência em Proteção Social 
Básica, Estatuto Social e Ata de eleição de diretoria, tornando assim público o recebimento da 
proposta. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, o Sr Xisto Antonio Barbosa 
informou que  tiveram compreensão de que a documentação que consta no item 8.6.3 edital  
deveria ser entregue após a sessão quando solicitado pela comissão, tal compreensão se dá 
em razão da leitura do item 8.18 do edital. A comissão solicitou que os referidos documentos 
(Certificado e Matrícula ou de Credenciamento de SMADS e comprovante de atuação em 
outras Políticas Públicas e Proteção Social Especial, sejam entregues no  prazo   de  até dois (2) 
dias úteis. 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 Inscrição Normativa 03/SMADS/2018. A 
seguir elaborará parecer técnico conclusivo acerca das propostas recebidas 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 Elaine Maria Grangeiro Almeida RF 788.65433  e vai assinada pelos 
membros da Comissão de Seleção, e representantes da OSC proponente.  
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