
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA (SÍTIO) 
(Encaminhar para SMADS – Imprensa) 
 
PROCESSO SEI nº:  6024.2022/0003239-5, SAS - FB, EDITAL nº: 024/SMADS/2022, TIPOLOGIA DO 
SERVIÇO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA CAPACIDADE: 
15 vagas. Aos onze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, reuniram-se 04 (quatro) 
pessoas na SAS-FB, Av. Itaberaba, 924 – Freguesia do Ó, em SESSÃO PÚBLICA para atendimento 
ao disposto no artigo 23 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, tendo em vista o recebimento 
de 04 (quatro) proposta(s) para o objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento dos 
participantes ocorreu das 9:30 às 10:15 horas. A abertura oficial foi realizada pela titular da 
comissão, a senhora  Glaucia Damasceno dos Santos. A mesa coordenadora foi composta pela 
Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC de 25/05/2022, vindo a ser:  Glaucia 
Damasceno dos Santos RF: 732.228.3, efetivo, Endereço eletrônico institucional: 
gladamasceno@prefeitura.sp.gov.br,  Fernanda de Moraes Alcova de Paulo, RF: 760.080.1, 
Endereço eletrônico institucional: fernandamoraes@prefeitura.sp.gov.br, Daniela Lima Francisco, 
RF: 850.972.7, Endereço eletrônico institucional: dlfrancisco@prefeitura.sp.gov.br, suplente, por 
impedimento legal da titular Ana Carolina Teixeira Maria,  dos componentes da Comissão de 
Seleção, ficando como presidente da comissão o primeiro nomeado. Não houve a presença de 
representante da OSC, do COMAS e de outros Conselhos. Após a instalação da mesa foi 
demonstrada a inviolabilidade do envelope e em seguida, aberto, sendo conferida a 
documentação nele contido a saber: Envelope 1: Sociedade Beneficente Educacional São Tiago – 
SOBEST, contendo: plano de trabalho, Matrícula em SMADS, Certificado  COMAS e Protocolo de 
Reinscrição;  Comprovante de Experiência na Proteção Social Básica; documentos a serem 
devolvidos : CNPJ, CNEAS, CMDCA, CENTS, Comprovante de Endereço da OSC, Comprovante 
Cadastral SEDS, Procuração, Ata da Assembleia, Estatuto e CMDCA de Itapecerica da Serra.   
Envelope 2: Casarão Brasil – Associação LGBTI, contendo:  plano de trabalho, Currículo da OSC, 
Credenciamento em SMADS,  Certificado COMAS e protocolo de reinscrição, CEBAS, CMDCA, 
Comprovante de Experiência na Proteção Social Especial (CAE Fotos com número de SEI), em 
outras Políticas Públicas, iremos devolver os seguintes documentos:  PRD, diversas declarações da 
OSC, Caracterização do SAICA, CNPJ, Estatuto e Ata de Assembleia, Relação nominal dos 
dirigentes, Comprovante de endereço da OSC, CNDT, CRF, CND, CNEAS, Certificado de 
Regularidade Cadastral CRCE, Publicação da Reinscrição do CENTS e CCM; Envelope 3: Casa da 
Criança e do Adolescente Santo Amaro – GROSSARL, contendo: plano de trabalho, Matrícula em 
SMADS, Comprovante de Experiência na Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, 
Certificado COMAS e Reinscrição, CEBAS e CMDCA; documentos a serem devolvidos : CNEAS, 
CENTS, Comprovante de Endereço da OSC, Estatuto, Ata de Assembleia, CNPJ, Declarações 
diversas, Relação nominal dos dirigentes, CTM, CNDT, CND,CRF e CADIM; Envelope 4: PROHACC – 
Proteção Habitacional a Criança Carente, contendo: plano de trabalho, Matrícula em SMADS, 
Protocolo de Reinscrição COMAS, CMDCA ;  documentos a serem devolvidos : Edital de 
chamamento, Declarações diversas, CADIN, CRF, CNDT, CENTS e Ata de Assembleia; tornando 
assim público o recebimento das propostas. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, 
mas não houve manifestações. 
Foi esclarecido que as documentações apresentadas pelas proponentes estão de acordo com o 
edital publicado. 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 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 
Fernanda de Moraes Alcova de Paulo e vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção, 
tendo em vista a ausência de representantes da OSC.  
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