
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA (SÍTIO) 
(Encaminhar para SMADS – Imprensa) 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2020/0002049-0, SAS - VM, EDITAL nº: 146/SMADS/2020, TIPOLOGIA 
DO SERVIÇO: Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência - 
SPVV, CAPACIDADE: 80 vagas. Aos 14 dias do mês de Maio de dois mil e vinte, reuniram-se 05 
(cinco) pessoas na Av: Professor Ascendino Reis n°830, em SESSÃO PÚBLICA para atendimento 
ao disposto no artigo 23 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, tendo em vista o 
recebimento de 02 (duas) propostas para o objeto do Edital citado na inicial. O 
credenciamento dos participantes ocorreu das 13:30h às 14 horas. A abertura oficial foi 
realizada pela Mariana Aparecida da Silva, Presidente da Comissão de Seleção –Saudando a 
todas, informou que os procedimentos de sessão pública serão em consonância com a 
Instrução Normativa SMADS de 31 DE AGOSTO DE 2018 n°03 e Edital 146/SMADS/2020. 
Esclareceu que o procedimento de Sessão Pública, vem contribuir para maior transparência no 
procedimentos para as celebrações de parcerias entre as Organizações da Sociedade Civil e a 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento social da cidade de São Paulo.Objeto 
da Parceria trata-se do Processo SEI N°60242020/0002049-0 SAS Vila Mariana, Edital 
146/SMADS/2020,TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Proteção Social ás Crianças e 
Adolescentes vítimas de violência - SPVV:CAPACIDADE 80 vagas. A mesa coordenadora foi 
composta pela Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC de 28/03/2020, 
vindo a ser: Mariana Aparecida da Silva, RF: 823.553.8, email: 
marianadasilva@prefeitura.sp.gov.br, Efetivo, Maria Aparecida de Santana, RF: 789.006.1, 
email: masantana@prefeitura.sp.gov.br, Efetivo, Camila Cristina Maria Alfieri, RF: 823.537.6, 
email: calfieri@prefeitura.sp.gov.br, Efetivo, em substituição a José Alberto Galvão, RF: 
316.716.0, email: jgalvao@prefeitura.sp.gov.br, Efetivo, servidor em teletrabalho por ser 
considerado do grupo de risco o Covid-19, dos componentes da Comissão de Seleção, ficando 
como presidente da comissão o primeira nomeada. Não houve 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 conferida a documentação 
neles contidos, a saber: Envelope 1: Associação Assistencial de Integração ao Trabalho – Ser 
Especial, CNPJ; 05.446.196/0001-86, Envelope 2: Associação de Apoio ao Projeto Quixote – 
AAPQ, CNPJ: 04.250.687/0001-74, tornando assim público o recebimento das 
propostas.Ambas as proponentes apresentaram procuração para representarem seus 
respectivos presidentes durante a sessão pública. Foi aberta a oportunidade para 
pronunciamentos, Inês representante da OSC Associação de Apoio ao Projeto Quixote – AAPQ, 
declarou para a Comissão de Seleção que a referida conhece o trabalho, que a OSC tem 
convênio há 17 anos e que as crianças estão muito vinculadas com relação a equipe e a 
localização.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 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 Camila Cristina 
Maria Alfieri e vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção, presidentes ou 
representantes das OSCs proponentes. 
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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. 


