
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
PROCESSO SEI nº:6024.2019/0000103-6, SAS –Cidade Ademar, EDITAL nº:013/SMADS/2019, 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CCA 
Centro para Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, CAPACIDADE: 120 vagas. Aos 18 dias 
do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, reuniram-se 8 (oito) pessoas na SAS Cidade Ademar – 
Avenida Cupecê, 2278 – Vila Marari, 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 08h40 às 09h09 horas. 
A abertura oficial foi realizada pela Presidente da Comissão de Seleção - SAS Cidade Ademar Vanessa 
Rodrigues Gomez que cumprimentou a todos e todas, as organizações e aos técnicos. Iniciando a fala 
“Abrimos os trabalhos neste momento em cumprimento à normatização que regula os procedimentos para 
a instalação de serviço socioassistencial por meio de Parceria de SMADS registrando os cumprimentos às 
Organizações: Associação do Parque Santa Amélia e Balneário São Francisco, e MDLD – Amigos 
Unidos Venceremos que apresentaram proposta para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos-SCFV – CCA-Centro para Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses com capacidade 
de 120 vagas, sendo no Distrito de Pedreira, a ser tratado na Sessão Pública, referente ao Edital nº 
013/SMADS/2019. Ressaltamos na oportunidade que este procedimento coloca em prática a nova Lei de 
Parcerias 13.019/14, com alteração federal da Lei 13.204/2015, regulamentada pelo Decreto 57.575/2016, 
pela Instrução Normativa SMADS nº 03 de Agosto de 2018 e pela Portaria 46/2010/SMADS que dispõe 
sobre a tipificação da rede socioassistencial no Município de São Paulo, a Portaria 47/2010/SMADS e 
orientação pela Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social. Que 
possamos ter um bom trabalho, daremos prosseguimento na Sessão Pública”. A mesa coordenadora foi 
composta pela Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC de 18/01/2019, vindo a ser: 
Vanessa Rodrigues Gomez, RF: 823.590.2, Efetivo, Fabiana de Gouveia Pereira, RF: 716.931.1, Efetivo, 
Maria Inês Vigiani Baptista, RF: 313.015.1, Comissionado, ficando como presidente da comissão o 
primeiro nomeado.  Registramos que não houve  a presença de representantes do COMAS e de outros 
Conselhos. Após a instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade do envelope e em seguida, aberto 
por ordem de recebimento, sendo conferida a documentação nele contido a saber: O primeiro envelope foi 
da Associação do Parque Santa Amélia e Balneário São Francisco,  sendo entregue os documentos 
solicitados, exceto o comprovante de experiência da OSC, em seguida foi aberto o segundo envelope da 
Organização MDLD – Amigos Unidos Venceremos, sendo entregue os documentos solicitados tornando 
assim público o recebimento das propostas. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, e o 
representante da referida Associação se comprometeu a entregar a documentação no prazo estabelecido. 
Foi concedido o prazo de até 01 (um) dia útil para que a OSC: Associação do Parque Santa Amélia e 
Balneário São Francisco  para apresentação de complementação e/ou esclarecimentos do seguinte 
documento: Comprovante de experiência da OSC. 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 às 09h25 horas . Esta ata foi 
lavrada por Fabiana de Gouveia Pereira – RF. 716.931.1 e vai assinada pelos membros da Comissão de 
Seleção, presidentes ou representantes da OSC proponente e demais participantes. 
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