
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
 
PROCESSO SEI nº:6024.2022/0003554-8, SAS -MB, EDITAL nº: 022/SMADS/2022, 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SCFV – CCA Centro para Crianças e Adolescentes, 
CAPACIDADE: 120. Ao décimo primeiro dia do mês de Julho de dois mil e vinte dois, reuniram-
se 06 ( seis) pessoas na SAS M’ Boi Mirim – Rua Manoel Vieira, 26 – Chácara Santana, 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 10:30 às 11:00 horas. A 
abertura oficial foi realizada pela Sra. Supervisora Luciane de Cassia de Faria, RF 888210-0, 
dando as boas vindas, agradecendo a presença e iniciando a sessão. A mesa coordenadora foi 
composta pela Comissão de Seleção designada conforme publicação no DOC de 25/05/2022 , 
vindo a ser: Titular ( Presidente )da Comissão de Seleção Rosemeire de Jesus Brito – RF 
851.009-1 – e-mail: rjbrito@prefeitura.sp.gov.br - efetiva; Titular da Comissão de Seleção 
Denise Harfuch Navarro Diogo Tavares – RF 830.395-9 – e-mail: 
dtavares@prefeitura.sp.gov.br - efetiva;  Titular da Comissão de Seleção  Marlene Alves 
Teixeira Ribeiro da Silva RF 501.005-4 – email: matsilva@prefeitura.sp.gov.br – comissionada; 
dos componentes da Comissão de Seleção, ficando como presidente da comissão o primeiro 
nomeado. Não houve a presença de representantes do COMAS e de outros Conselhos. Após a 
instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade dos envelopes e em seguida, aberto, 
sendo conferida a documentação nele contido a saber: Envelope 01 OSC Sociedade Santos 
Mártires: Plano de Trabalho, Plano de Aplicação de Recursos da Parceria, Contrato de 
abertura de Conta Corrente e Conta Poupança, PRD, comprovante de experiência da OSC 
(SASF, educação CEI e MOVA), CEBAS validade 07/12/2024, COMAS/protocolo, Certificado 
de Matrícula SMADS -  30/06/2022. Envelope 02 OSC LACE- NÚCLEO DE AÇÕES PARA 
CIDADANIA NA DIVERSIDADE: Declaração de Endereço Eletrônico, CNPJ, COMAS/protocolo 
– 11/09/2020, Certificado de Matrícula SMADS 30/06/2022, renovação CEBAS 19/06/2021 a 
18/06/2024, CMDCA validade 12/12/2025, CENTS validade 30/06/2022, comprovante de 
experiência: NAISPD I, II e III, 1 CCA, 3 MSE, Plano de Trabalho e Anexo I tornando assim 
público o recebimento das propostas. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, a Sra. 
Regina representante da OSC Sociedade Santos Mártires, agradece e ressalta que assumiu o 
contrato emergencial e está com toda equipe motivada dando continuidade ao serviço. O Sr. 
Felipe representante da OSC LACE- NÚCLEO DE AÇÕES PARA CIDADANIA NA 
DIVERSIDADE, agradece a participação no certame e refere saber do emergencial e mesmo 
assim manifesta interesse em participar deste edital e de outros da mesma tipologia. 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 informado ainda que esta Comissão de Seleção terá o prazo 
de até 5 (cinco) 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 da vencedora e publicizará o 
resultado 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 Denise Harfuch Navarro Diogo Tavares – RF 830.395-9 e vai assinada pelos 
membros da Comissão de Seleção, presidentes ou representantes das OSCs proponentes e 
demais participantes.  
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________________________________ 
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________________________________ 
Luciane de Cássia de Faria 


