
PROCESSO SEI nº 6024.2019/0002002-2 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
SAS - Mooca,  
EDITAL nº: 100/SMADS/2019,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: PROJETO ACESSUAS TRABALHO, 
CAPACIDADE: 1800 pessoas/atendidas no período de 5 meses (360 pessoas/mês). 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 03 (três) 
DATA DE REALIZAÇÃO: 29/05/2019 às 10 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: (08 oito) 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 13/04/2019), a saber: 
Sheila dos Santos Monjardim, RF: 779.369.3, email: smonjardim@prefeitura.sp.gov.br, Efetivo; Silvia 
Aparecida Rosa, RF: 587.596.0, email: sarosa@prefeitura.sp.gov.br, admitido e Ana Paula Pimentel 
Michel, RF: 671.503.6, email: amichel@prefeitura.sp.gov.br, Efetivo. 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Silvia Aparecida Rosa, RF: 587.596-0. 
A abertura da sessão pública foi feita pela Sra  Sheila dos Santos Monjardim, Presidente da Comissão de 
Seleção e em seguida conduzida pela Presidente da Comissão de Seleção. 
Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 
Após a instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade dos envelopes e em seguida, aberto por 
ordem de recebimento, sendo conferida a documentação nele contida, tornando assim público o 
recebimento de propostas”. Envelope 1.  Associação Metodista de Ação Social – AMAS, documentação 
apresentada conforme Edital citado acima; 2. Instituto Pilar – Instituto de Transformação Social, 
documentação apresentada conforme Edital citado acima; 3. Associação Comunitária São Mateus – 
ASCOM, documentação apresentada conforme Edital citado acima, com a ressalva de que o valor da 
parceria foi colocada erroneamente e o valor de Contrapartida deve ser apontada em bens e não em 
serviços durante os cinco meses da execução do Projeto.  Foi aberta a oportunidade para 
pronunciamentos: não houve pronunciamento dos presentes. A comissão de seleção informou na sessão 
pública que realizará a análise dos planos de trabalho, e solicitará às OSCS concorrentes, via e-mail, 
esclarecimentos e ou complementações, se necessário. 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 artigos 24 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018. A seguir 
elaborará parecer técnico conclusivo acerca da proposta vencedora e publicizará o resultado em lista 
classificatória no sitio eletrônico da SMADS e no Diário Oficial da Cidade.  
A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial e no sitio eletrônico da 
SMADS. 
São Paulo, 29 de maio de 2019. 
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