
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA (SÍTIO) 
(Encaminhar para SMADS – Imprensa) 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2019/0004324-3, SAS – Vila Mariana, EDITAL nº: 161/SMADS/2019, 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - 
SAICA, CAPACIDADE: 15 vagas. Aos 05 dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove, 
reuniram-se 09 (nove) pessoas na SAS Vila Mariana, localizada na Rua Madre Cabrini, 99 – Vila 
Mariana, em SESSÃO PÚBLICA para atendimento ao disposto no artigo 23 da Instrução 
Normativa 03/SMADS/2018, tendo em vista o recebimento de 03 (três) proposta(s) para o 
objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento dos participantes ocorreu das 12h30 às 
13h00 horas. A abertura oficial foi realizada pelo supervisor Vlademir Mozini e posteriormente 
pela Presidente da Comissão de Seleção – Pronunciamento do supervisor: Cumprimentou as 
organizações e demais pessoas presentes, descrevendo o objeto do referido edital de 
chamamento público, referiu as legislações pertinentes, convocando a comissão de seleção 
designada no DOC de 06/07/2019 para compor a mesa; Pronunciamento da presidente da 
comissão de seleção: Descreveu as legislações pertinentes cumprimentado as organizações e 
demais pessoas presentes e referindo os nomes das organizações e respectivos CNPJs das 
organizações que entregaram propostas. A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de 
Seleção designada conforme publicação no DOC de 06/07/2019, vindo a ser: Mariana 
Aparecida da Silva, RF: 823.553.8, marianadasilva@prefeitura.sp.gov.br, Efetivo; Camila 
Cristina Maria Alfieri, RF: 823.537.6, calfieri@prefeitura.sp.gov.br, Efetivo; Sheila Mara dos 
Santos, RF: 823.548.1, sheilasantos@prefeitura.sp.gov.br, 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 foram demonstradas as inviolabilidades do(s) 
envelope(s) e em seguida, aberto(s) por ordem de recebimento, sendo conferida a 
documentação nele(s) contido(s) a saber: Envelope 1: Centro Social Caminhando para o Saber, 
- Plano de Trabalho, - Anexos II, III, IV e V (contidos no edital de chamamento), - CNPJ, - 
CMDCA, - Solicitação de inscrição no COMAS, - CENTS, - Ata Eleição Diretoria e - Estatuto 
Social. Envelope 2: Associação Metodista de Ação Social AMAS, - Plano de Trabalho, - CEBAS, - 
Certificado de Matrícula SMADS, - 02 (Dois) Termos de Convênio, Proteção Básica e Especial 
(CCA e CA respectivamente). Envelope 3: Serviços Assistenciais Senhor Bom Jesus dos Passos, - 
Plano de trabalho, - Ata de Eleição da Diretoria, - Certificado de Matrícula SMADS, - Relação de 
Dirigentes, - CNEAS, - Estatuto Social, - CCM (Cadastro de Contribuintes Mobiliários), - Pedido 
de Manutenção da Inscrição no COMAS, - Publicações do Diário Oficial da Cidade de São Paulo 
onde constam a participação da organização em demais chamamentos públicos, - CENTS, - 
Certificado de Inscrição no COMAS, - CMDCA, - CNPJ, - 06 (seis) termos de 
convênio/colaboração, a saber 01 (um) Centro de Acolhida Especial para Idosos, 02 (dois) 
SAICAS, 01 (uma) Residência Inclusiva, 01 (uma) ILPI, 01 (um) Autonomia em Foco, - 
Declaração do Locador contendo endereço do imóvel, - Endereço correio eletrônico e sítio da 
OSC, - Anexos II, III, IV e V (contidos no edital de chamamento), - Anexo VIII Declaração de Não 
Impedimentos em relação a um dos dirigentes, - Pedido de Desligamento de um dos 
dirigentes, - Fotos do Imóvel, - Documento/Apresentação sobre o Histórico e Portfólio da OSC 
com demonstração das parcerias. Tornando assim público o recebimento das propostas. Foi 
aberta a oportunidade para pronunciamentos, não tendo nenhuma manifestação. Foi 
esclarecido que as documentações apresentadas pelas proponentes estão de acordo com o 
edital publicado. Foi concedido o prazo de até 02 (dois) dias úteis, a saber dia 07/08/2019, 
para que a OSC: Associação Metodista de Ação Social AMAS para apresentação de 
complementação e/ou esclarecimentos do seguinte documento: Documentos referentes ao 
artigo 26 (critérios de avaliação) da Instrução Normativa 03/SMADS/2018. 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 
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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 Sheila Mara dos Santos, RF: 823.548-1 e vai assinada pelos membros da Comissão 
de Seleção, presidentes ou representantes das OSCs proponentes e demais participantes 
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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. 


