
 
PROCESSO SEI nº 6024.2019/0004985-3 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
SAS – LA,  
EDITAL nº: 223/SMADS/2019,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de 
Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos / CEDESP, 
CAPACIDADE: 160. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 02 (duas), 
DATA DE REALIZAÇÃO: 02/09/2019 às 11:00 horas, 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 09 (nove), 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 24/08/2019), a saber: 
Ana Maria Lopes Calbar, RF 779.347.2, amlcalbar@prefeitura.sp.gov.br; efetivo, Leila Nordi 
Murat, RF 558.433.7, lmurat@prefeitura.sp.gov.br, efetivo; Maria Iracema da Silva, RF 
535.099.9, miracema@prefeitura.sp.gov.br, comissionado. 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Rosana Freitas Ferreira -  RF: 617.488.4.2. 
A abertura da sessão pública foi feita pela Sra. Cleide Leonel Amaro Mendes, Supervisora da 
SAS-LA e em seguida conduzida pela Presidente da Comissão de Seleção. 
Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 
SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS: 
1 – Demonstração de inviolabilidade do envelope; 
2 – Abertura do envelope contendo a proposta recebida; 
3 – Conferência da documentação; 
4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações (não houve); 
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamento: A OSC Instituto Rogacionista Santo 
Aníbal, destaca o atendimento no serviço CEDESP há 22 anos, em espaço próprio, com 
atendimento de qualidade, atendendo desde o início da política de atendimento a este 
seguimento, aprimorando o trabalho no decorrer dos anos, em parceira com SENAI que 
certifica os educandos e oferece formação qualificada para os educadores e parceria com a 
REDE CIDADÃ e COLMEIA, para encaminhamento para o mercado de trabalho, além de UNIP E 
UNINOVE ( UNIVERSIDADES), para a concessão de bolsas de estudo. Sempre envolvendo os 
educandos e participando de espaços públicos de discussão, visando à política de 
atendimento. 
INFORMAÇÕES PRESTADAS: 
a) sobre a publicação do extrato da ata da sessão pública no sitio eletrônico da SMADS e no 
DOC; 
b) sobre o prazo e os critérios para a Comissão de Seleção julgar as propostas; 
c) sobre a elaboração pela Comissão de Seleção de parecer final conclusivo; 
d) sobre a publicização da lista classificatória no sitio eletrônico da SMADS e no DOC. 
A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial. 
 
São Paulo, 02 de setembro de 2019. 
 
          Ana Maria Lopes Calbar_________________ 
  Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
___Leila Nordi Murat____________________ 
         Titular da Comissão de Seleção 
 
___Maria Iracema da Silva________________ 
         Titular da Comissão de Seleção 
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