
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA (SÍTIO) 
(Encaminhar para SMADS – Imprensa) 
 
PROCESSO SEI nº:6024.2021/0000264-8, SAS – M Boi Mirim, EDITAL nº: 029/SMADS/2021, 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SCFV- CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CCA , CAPACIDADE: 
180 VAGAS . Aos nove (09) dias do mês de Abril  de dois mil e vinte e um, reuniram-se 06  
(SEIS) Ricardo Santos da Silva, RG 29.991.476-8; Monica Correa de Sousa, RG. 18.288. 869-1, 
Vanessa Helvécio, Deise Gimenes Oliveira do Nascimento; Juliana Cardoso de Lima; Michelle 
Carolina Dias Micheletti;  pessoas através da plataforma TEAMS por link disponibilizado por e-
mail anteriormente pela comissão de seleção, com confirmação de recebimento dos 
participantes, em SESSÃO PÚBLICA para atendimento ao disposto no artigo 23 da Instrução 
Normativa 03/SMADS/2018, tendo em vista o recebimento de duas (2) proposta(s) para o 
objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento dos participantes ocorreu das 8h30min às 
9h horas. A abertura oficial foi realizada pela Supervisora  Substituta Vanessa Helvécio  – Essa é 
a nossa primeira sessão pública no modelo virtual em razão do decreto , inclusive para 
viabilizar a participação de membros da comissão que estão em teletrabalho, seguindo 
decreto, agradece a participação de todos. A mesa coordenadora foi composta pela Comissão 
de Seleção designado conforme publicação no DOC de 05/02/2021, vindo a ser: - Servidora 
Juliana Cardoso de Lima RF 858.864.3-  endereço eletrônico institucional: 
julianacardoso@prefeitura.sp.gov.br, Provimento- efetiva; Servidora Deise  Gimenes Oliveira 
do Nascimento RF 823.608.9 , endereço eletrônico institucional: 
deisegimenes@prefeitura.sp.gov.br, Provimento – efetiva; Servidora Michelle Carolina Dias 
Micheletti RF 850.979.4, endereço eletrônico institucional: 
mcdmicheletti@prefeitura.sp.gov.br  dos componentes da Comissão de Seleção, ficando como 
presidente da comissão o primeiro nomeado.  Não houve a presença de representes do 
COMAS e tão pouco de outros Conselhos. Após a instalação da mesa foram demonstradas a 
inviolabilidade dos envelopes e em seguida, aberto(s) por ordem de recebimento, sendo 
conferida a documentação neles contidos a saber: Envelope 1: Associação Amigos e Terceira 
Idade Esperança do Jardim Monte Azul: Plano de Trabalho, Relação  Nominal dos Dirigentes, 
Anexo 2, 3, 4; currículo de experiência da OSC, Inscrição no COMAS, Certificado de Matrícula, 
Certificado de Inscrição em SMADS, Protocolo do Conselho do Idoso, Registro de CMDCA, ATA 
da Eleição, Estatuto da Organização, não houve a entrega de documentos comprobatórios de 
experiência da OSC; e-mail oficial da OSC. Envelope 2: Lar São Tiago: do Plano de Trabalho, 
Declaração sobre instalações Materiais, Declaração de não ocorrência de Impedimentos, 
Declarações Gerais da OSC, Declaração artigo 7, CNPJ, Certificado de matrícula em SMADS, 
Comprovante de Inscrição no COMAS, Certificado de Inscrição no CMDCA, Cadastro municipal 
de vigilância em  saúde, protocolo AVCB, Estatuto da OSC, Ata da Assembleia, certidão 
conjunta de tributos mobiliários, CNAE, Certidão de Tributos Trabalhistas, Certidão de 
regularidade de FGTS, Requerimento de Certidão negativa de débitos, Declaração com número 
de termos de convênios, a Organização foi comunicada que será enviado um e-mail solicitando 
cópia dos termos citados, que terá o prazo de 02 (dois) dias para resposta; e-mail oficial da 
OSC. Tornando assim público o recebimento das propostas. Foi aberta a oportunidade para 
pronunciamentos, O Sr. Ricardo comunica que a OSC já possuí experiência no território, que 
reconhecem a demanda do território e da população e está viabilizando um imóvel. Sr Monica 
verbaliza que trabalha com crianças desde 1989, realiza trabalho com crianças em contra turno 
escolar e desde 2018 estão atendendo as crianças em CCA no território, a Presidente da 
comissão agradece o interesse em prestarem políticas públicas e sugere leitura das normativas 
para somar na qualificação da prestação do serviço e afirma que essa SAS se dispõem a 
trabalhar em parceria. 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 para 
que a OSC: Lar São Tiago para apresentação de complementação com entrega de cópia dos 
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termos de parcerias citados para comprovação de experiência da OSC. 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 das propostas recebidas e da vencedora e publicizará o resultado com a lista 
classificatória quando 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 Michelle Carolina Dias Micheletti, RF 850.979.4 e vai assinada pelos membros da 
Comissão de Seleção, presidentes ou representantes das OSC proponentes tomaram ciência 
desta ATA através de leitura ao final da sessão pública através da Plataforma TEAMS. 
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