
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA (SÍTIO) 
(Encaminhar para SMADS – Imprensa) 
 
PROCESSO SEI nº:6024.2020/0000822-9, SAS - VM, EDITAL nº: 114/SMADS/2020, TIPOLOGIA 
DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – Modalidade: 
Centro de convivência Intergeracional - CCINTER, CAPACIDADE: 120. Aos 15 (quinze) dias do 
mês de abril de dois mil e vinte, reuniram-se 04 (quatro) pessoas na SAS-VM, Avenida 
Professor 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 01 (uma) proposta para o objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento dos 
participantes ocorreu das 13:00 às 13:05 horas. A abertura oficial foi realizada pela Presidente 
da Comissão de Seleção: Cumprimento a Organização AAPQ – ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO 
PROJETO QUIXOTE que apresentou proposta para o Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos – SCFV – Modalidade: Centro de Convivência Intergeracional – CCINTER, 
capacidade de atendimento: 120 vagas, atendendo aos Distrito (s) Vila Mariana, Moema e 
Saúde – SAS/CRAS/Vila Mariana a ser tratado na presente Sessão Pública, referente ao Edital 
n° 114/SMADS/2020. Ressalto na oportunidade que este procedimento coloca em prática a Lei 
Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Municipal nº 57.575, de 29 de 
dezembro de 2016, 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. Seguindo os procedimentos, abriremos agora o envelope entregue em 
31/03/20, demonstrando a inviolabilidade do mesmo, procederemos com a abertura para 
verificação da documentação contida nele. 
 A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção designado conforme publicação 
no DOC de 28/02/2020, vindo a ser: Sheila Mara dos Santos/ RF: 823548-1/ Endereço 
eletrônico institucional: sheilasantos@prefeitura.sp.gov.br/ Provimento: Efetivo; Lilian Deise 
de Souza/ RF: 779.357.0/ Endereço eletrônico institucional: ldeise@prefeitura.sp.gov.br/ 
Provimento: Efetivo; Roseane Alves dos Anjos/ RF: 779.393.6/ Endereço eletrônico 
institucional: ralvesanjos@prefeitura.sp.gov.br/ Provimento: Efetivo, 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 foi demonstrada a inviolabilidade do envelope e 
em seguida, aberto, sendo conferida a documentação nele contido a saber: Envelope 1: AAPQ-
Associação de apoio ao Projeto Quixote, contendo no envelope: Plano de Trabalho, Certificado 
de Credenciamento SMADS, Registro CMDCA, Inscrição no Comas e Protocolo de Manutenção, 
Histórico de Experiência da Organização, Declaração de Reconhecimento de Experiência 
expedida pelo Instituto Fazendo História, Declaração de Experiência expedida pela Vara 
Central da Infância e Juventude, Declaração de Reconhecimento de Experiência   emitida pela 
Editora Peirópolis, Termo de Colaboração referente ao convênio Clube da Turma e Termo de 
Colaboração referente ao Convênio SPVV, tornando assim público o recebimento das 
propostas. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, a Graziela Aparecida Bedoian, 
Representante da Organização, munida de Procuração, refere quanto à satisfação sobre a 
possibilidade de participar do processo para uma nova tipologia de Serviço, assim tendo a 
possibilidade de continuidade de trabalho junto a Parceria. 
A Comissão de Seleção prestou os seguintes esclarecimentos relativos aos pronunciamentos 
feitos. Foi esclarecido que as documentações apresentadas pelas proponentes estão de acordo 
com o edital publicado. 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 Inscrição Normativa 
03/SMADS/2018. A seguir elaborará parecer técnico conclusivo acerca da proposta recebida e 
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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 Lilian Deise de Souza e vai assinada pelos membros da Comissão de 
Seleção, presidentes ou representantes das OSCs proponentes presentes e devidamente 
credenciados. 
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............................................................................................................................... 
Obs. Havendo mais de uma folha, as que antecedem a assinada deverão ser rubricadas pelos 

membros da Comissão de Seleção e representantes das proponentes. 

 


