
 
 
 

 
 
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2022/0004936-0, SAS – Santana – ST, EDITAL nº: 
047/SMADS/2022, TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro de Acolhida Especial 
para Mulheres, preferencialmente transexuais – CAE Mulheres Transexuais, 
CAPACIDADE: 30 usuários. Aos 22 dias do mês de Agosto de dois mil e vinte 
e dois, reuniram-se   08 (oito pessoas)    pessoas na SAS Santana na Rua 
Voluntários da Pátria  4649 , segundo andar , Mandaqui , em SESSÃO 
PÚBLICA para atendimento ao disposto no artigo 23 da Instrução Normativa 
03/SMADS/2018, tendo em vista o recebimento de 03 (três) proposta(s) para o 
objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento dos participantes ocorreu 
das 9:30 hs   às 10:00 horas. A abertura oficial foi realizada pela Servidora : 
Camila Felice Jorge  , RF: 778.449.0 , efetivo,  Presidente da Comissão de 
Seleção , com a fala “iniciamos a sessão  pública publicada no diário oficial de 
13 de agosto  de 2022, edital 47/SMADS/2022” , em seguida fez a 
apresentação das pessoas que foram credenciadas. A mesa coordenadora foi 
composta pela Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC 
de 13/08/2022, vindo a ser: Camila Felice Jorge RF: 778.449.0, efetivo, email 
cfjorge@prefeitura.sp.gov.br; Lidiane de Fatima Borges RF: 787.571.1, efetivo, 
email lidianeborges@prefeitura.sp.gov.br ; Suelaine Pereira dos Santos RF: 
787.729.3, efetivo, email sbertalha@prefeitura.sp.gov.br  ; ficando como 
presidente da comissão o primeiro nomeado. Não teve presença de 
representantes do COMAS e de outros Conselhos. Após a instalação da mesa 
foram demonstrada a inviolabilidade do(s) envelope(s) e em seguida, aberto(s) 
por ordem de recebimento, sendo conferida a documentação nele(s) contido(s) 
a saber: Envelope 1: Associação Amigos e Terceira Idade Esperança do 
Jardim Monte Azul – OS Esperança CNPJ 03.542.664/0001-70, estando todos 
os documentos em ordem ; envelope 02 CROPH – Coordenação Regional das 
Obras de Promoção Humana CNPJ 43.473.487/0001-32, estando todos os 
documentos em ordem; envelope 03 Casarão Brasil – Associação LGBTI CNPJ 
10.013.459/0001-83  , estando todos os documentos em ordem ,tornando 
assim público o recebimento das propostas.  
Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, Carlota da OSC CROPH 
agradeceu a SAS Santana o modo eficaz que a audiência ocorreu. Rogério de 
Oliveira da OSC Casarão Brasil também agradece a parceria da Casa 
Florescer e apoia a abertura de mais equipamentos. 
A Comissão de Seleção esclarece que as documentações apresentadas pelas 
proponentes estão de acordo com o edital publicado. Alguns documentos não 
apresentados não estão no edital, podendo ser entregues pela vencedora 
posteriormente. 
Foi informado que o extrato desta Ata estará disponível no sítio 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 
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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 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) no sítio 
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 Vivian da 
Cunha Soares RF 7468181 e vai assinada pelos membros da Comissão de 
Seleção, presidentes ou representantes das OSCs proponentes e demais 
participantes. 
 

 


