
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA (SÍTIO) 
(Encaminhar para SMADS – Imprensa) 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2021/0002482-0, SAS - EM, EDITAL nº: 088/SMADS/2021, TIPOLOGIA DO SERVIÇO: 
Serviço de Proteção as Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, CAPACIDADE: 80. Aos 17 dias do mês 
de junho de dois mil e vinte e um, reuniram-se 08 (oito) pessoas na SAS Ermelino Matarazzo – Av. 
Paranaguá, 1492, 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 13:35 às 14:05 horas. A abertura oficial foi 
realizada às 14:05 horas pela Sra. Gleyciara Lima de Souza, Presidente da Comissão de Seleção. A mesa 
coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção designada conforme publicação no DOC de 
29/04/2021, vindo a ser: Gleyciara Lima de Souza, RF: 823.527-9, endereço eletrônico institucional: 
glsouza@prefeitura.sp.gov.br, efetiva; Velluma Faria Real Leite, RF: 775.089-7, endereço eletrônico 
institucional: vfrleite@prefeitura.sp.gov.br, efetiva; Dailton Pereira de Brito, RF: 798.439-1, endereço 
eletrônico institucional: dpbrito@prefeitura.sp.gov.br; efetivo;  componentes da Comissão de Seleção, 
ficando como presidente da comissão a primeira nomeada. Não houve a presença de representantes do 
COMAS e de outros Conselhos. Após a instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade dos envelopes, 
sendo em seguida abertos e conferida a documentação neles contida, a saber: A primeira proposta 
entregue foi a da OSC Sociedade Amigos de Vila Mara, Jardim Maia e Vilas Adjacentes contendo Plano de 
trabalho completo, inclusive com a indicação de um imóvel; contrapartida de bens no valor total de R$ 
2.700,00; foi observado que a PRD e o Plano de Trabalho estão sem assinatura. Prosseguindo com a 
verificação dos documentos, foi apresentado: endereço eletrônico institucional da OSC; CNPJ; comprovante 
de endereço da OSC; Certificado de Matrícula em SMADS; Inscrição e Protocolo de renovação de inscrição 
no COMAS; CNEAS, CENTS, Currículo com a experiência  de experiência da OSC, Comprovantes de 
experiência nas Proteções Básica, Proteção Especial em Ermelino Matarazzo, Proteção Especial em outros 
territórios e um serviço da mesma tipologia deste edital no território de São Miguel Paulista; Estatuto 
Social; ata da assembleia da eleição dos dirigentes da OSC; não apresentou CMDCA; tornando assim público 
o recebimento da proposta. Após foi realizada a abertura do envelope da OSC CEBECH – Centro 
Comunitário Castro Alves contendo: Plano de trabalho contendo todos os itens, porém foi observado que a 
PRD  está sem assinatura; endereço eletrônico institucional da OSC; CNPJ; Certificado de Matrícula em 
SMADS; CMDCA Vigente; Declaração de regularidade da inscrição no COMAS; Currículo com a experiência 
da OSC, Comprovantes de experiência na Proteção Básica em outro território; Estatuto Social; não 
apresentou a ata da eleição dos membros da diretoria da OSC, não apresentou CNEAS e CENTS e 
comprovante de endereço da OSC; tornando assim público o recebimento das propostas. Foi aberta a 
oportunidade para pronunciamentos, não havendo nenhuma manifestação. Registramos que eventuais 
complementações serão solicitadas por esta Comissão de Seleção por meio de notificação envida às OSC´s 
participantes por meio dos endereços eletrônicos informados. 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 das propostas apresentadas, 
observando os critérios descritos no artigo 24 da Inscrição Normativa 03/SMADS/2018. A seguir elaborará 
parecer técnico conclusivo acerca das propostas recebidas 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 Velluma Faria Real Leite e vai assinada pelos 
membros da Comissão de Seleção. 
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