
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2021/0004516-9, EDITAL nº: 112/SMADS/2021, TIPOLOGIA DO 
SERVIÇO: SCFV- CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CCA , CAPACIDADE: 120 VAGAS. 
Aos  dezesseis  (16) dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e um, reuniram-se 5 (cinco), 
pessoas na SAS M’ Boi Mirim em SESSÃO PÚBLICA para atendimento ao disposto no artigo 23 
da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, tendo em vista o recebimento de três (3) propostas 
para o objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento dos participantes ocorreu das 
11hmin às 11:30h horas. A abertura oficial foi realizada pela Presidente da Comissão  dando as 
boas vindas e desejando um ótimo trabalho. A mesa coordenadora foi composta pela 
Comissão de Seleção designada conforme publicação no DOC de 23/06/2021,  vindo a ser: 
Servidora Tatiana da Silva Penna RF 851.815.7-  endereço eletrônico institucional: 
tspenna@prefeitura.sp.gov.br - Provimento- efetiva; Servidora Elaine Maria Grangeiro Almeida 
RF 788.654-3, endereço eletrônico institucional: egrangeiro@@prefeitura.sp.gov.br, 
Provimento – efetiva; Servidora Rosemeire de Jesus Brito  RF 851.009.1, endereço eletrônico 
institucional: rjbrito@prefeitura.sp.gov.br  dos componentes da Comissão de Seleção, ficando 
como presidente  o primeiro nomeado.  Não houve a presença de representes do COMAS e tão 
pouco de outros Conselhos. Após a instalação da mesa foram demonstradas as inviolabilidades 
dos envelopes e em seguida, abertos por ordem de recebimento, sendo conferida a 
documentação neles contidos a saber: Envelope 1: Caritas Diocesana de Campo Limpo: Plano 
de Trabalho, Anexo 1 plano de aplicação dos recursos da parceria, e-mail institucional , 
currículo, termos de colaboração com serviços da Proteção  Social Básica e Proteção Social 
Especial SMADS, Termos de parcerias com a Secretaria da Educação,  Programa Viva Leite com 
a Secretaria do Estado de São Paulo, Termo Aditivo ao Contrato 206/213 com a Secretaria 
Nacional de Políticas sobre drogas, COMAS E Protocolo, CMDCA, CEBAS, Envelope 2: 
Associação Amigos e Terceira Idade Esperança do Jardim Monte Azul: Plano de Trabalho, 
anexo 1 plano de aplicação dos recursos da parceria, Ata de eleição de diretoria, Estatuto 
Social, CNPJ, Certificado de Matricula SMADS, COMAS e Protocolo, CMDCA, Protocolo de 
recebimento de documentos do Grande Conselho do Idoso, 3 (três) pareceres técnicos de 
listagem classificatórias da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial SMADS, e uma 
ordem de inicio de serviço SEAS I e II da SAS Guaianazes,  procuração, Envelope 3: Associação 
do Abrigo Nossa Senhora Rainha da Paz do Jardim Fim de Semana: Plano de trabalho, anexo I 
plano de aplicação dos recursos da parceria, 2 (duas) Publicações em DOC de pareceres 
técnicos conclusivos de serviços da Proteção Social Especial SMADS, Termos de Colaboração da 
Proteção Social Básica e Termos de Colaboração com a Secretaria de Educação, COMAS e 
Protocolo, Certificado de Matricula SMADS vigente. Foi  Comunicado  OSC’s Caritas Diocesana 
de Campo Limpo a necessidade do envio do certificado de Matricula com vigência no prazo de 
02 (dois) dias úteis para entrega dos documentos exigidos em Edital. Tornando assim público o 
recebimento das propostas. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos e não houve 
manifestação. 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 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 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 Elaine Maria Grangeiro Almeida, RF 
788.654.3 e vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção,  representantes das OSC 
proponentes tomaram ciência desta ATA. 
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