
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
PROCESSO SEI nº:6024.2022-0002383-3, SAS - M’ Boi Mirim, EDITAL nº: 018/ SMADS/_2022, 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES, CAPACIDADE: 15. Aos 13 dias do mês de JUNHO de dois mil e vinte e dois, 
reuniram-se 11 (Onze) pessoas na SAS M’ BOI MIRIM - Rua Manuel Vieira Sarmento, 26 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 10h00 às 10h30 horas.  A 
abertura oficial foi realizada pelo(a) Supervisor(a)  Sra. Luciene  de Cassia de Faria  – Bom dia, 
gostaria de agradecer a todas. Declaro aberta a sessão pública, agradeço a presença de vocês 
do edital 018/SMADS/2022.  A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção 
designado conforme publicação no DOC de 26/04/2022, vindo a ser: Michelle Carolina Dias 
Micheletti, RF: 850979-4, efetiva; Tatiana da Silva Penna, RF: 851815-7, efetiva; Simone 
Cristina Conceição Fernandes de Oliveira, RF: 890587-8, efetiva) 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 
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:  
Proposta SOBEST: Plano de trabalho; anexo único Plano de aplicação dos recursos da parceria; 
CNPJ; Certificado de matricula em SMADS, com vigência 30/06/2022; _COMAS e protocolo de 
pedido de manutenção 19/04/2021; CNEAS; CENTES, com vigência 21/04/2023; CMAS 
30/03/2022; Estatuto da OSC 20/02/2017; ATA de eleição com vigência 06/07/2023; relação 
nominal dos dirigentes; Procuração para representação legal do OSC pela Sra. Monica Correia 
de Souza; Declaração de repasse Estadual FEAS/FUMAS; dois termos de colaboração entre 
SMADS e a OSC para prestação de serviço CCA, Envelope 2:_Proposta da OSC AMAI contendo:  
Plano de trabalho; anexo um Plano de aplicação de recurso da parceria; currículo de 
experiencia da OSC; dois termos de colaboração entre a SMADS e a OSC para prestação de 
serviço CCA; dois termos de colaboração  entre a SMADS e OSC para prestação de serviço 
SASF; Terma de colaboração entre SMADS e OSC para prestação de serviço ILPI; CENTES; 
CMCDCA com validade até 30/01/2026; COMAS e protocolo com pedido de manutenção 
31/07/2020; comprovante de cadastro Pro social; CNEAS; certificado de matricula em SMADS 
com vigência até 30/06/2022; Estatuto Social 01/09/2021; ATA de eleição com vigência 
11/10/2022, tornando assim público o recebimento das propostas. Foi aberta a oportunidade 
para pronunciamentos, não tendo nenhuma manifestação. 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  com a lista classificatória quando for o caso 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 Simone Cristina Conceição Fernandes de 
Oliveira e vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção, presidentes ou representantes 
das OSCs proponentes devidamente credenciados e demais participantes. 
 

 



 

 

Michelle Carolina Dias Micheletti RG: 33.178.234-0 

 

Valeria S. Ferreira RG: 34.484.618-x 

 

Luciene de Cassia de faria RG: 27.438.108-4 

 

Eliane Aparecida Adamoniz RG: 13.798.732-8 

 

Maria de Fatima   S. Soares RG: 18.288.869-1 

 

Gustavo da Silva Costa RG: 48.454.172-9 

 

Reinalva Lima Santana da Cruz   RG: 20.262.107-8 

 

Monica Correia de Souza RG: 18.288.869-1 

 

Marilene ribeiro de Sá RG: 39.909.764-8 

 

Tatiana da Silva Penna RG: 29.803.924-2 

 

Simone Cristina Conceição Fernandes de Oliveira RG: 45.420.920.4 

 

 


