
 
PROCESSO SEI nº 6024.2019/0004930-6 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
SAS – LA,  
EDITAL nº: 176/SMADS/2019,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
CAPACIDADE: 400. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 02 (duas), 
DATA DE REALIZAÇÃO: 29/08/2019 às 11:00 horas, 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 08 (oito), 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 20/08/2019), a saber: 
Camila Aparecida Cardoso da Silva, RF.: 777.681.1, camilacardoso@prefeitura.sp.gov.br, 
efetiva; Leila Nordi Murat, RF.: 558.433.7, lmurat@prefeitura.sp.gov.br, efetivo; Maria Iracema 
da Silva, RF.: 535.099.9, miracema@prefeitura.sp.gov.br, comissionado. 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Cláudio Ganzella - RF: 523.341.1. 
A abertura da sessão pública foi feita pela Sra. Cleide Leonel Amaro Mendes, Supervisora da 
SAS-LA e em seguida conduzida pela Presidente da Comissão de Seleção. 
Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 
SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS: 
1 – Demonstração de inviolabilidade do envelope; 
2 – Abertura do envelope contendo a proposta recebida; 
3 – Conferência da documentação; 
4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações (não houve); 
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamento: a OSC presente, “Sociedade Benfeitora 
Jaguaré”, coloca sobre uma nova fase da Organização, com um momento de renovação e 
compromisso, agradecendo a colaboração de todos, foi colocado também sobre a nova 
experiência da gerente no trabalho e seu envolvimento com a dinâmica do Serviço. 
INFORMAÇÕES PRESTADAS: 
a) sobre a publicação do extrato da ata da sessão pública no sitio eletrônico da SMADS e no 
DOC; 
b) sobre o prazo e os critérios para a Comissão de Seleção julgar as propostas; 
c) sobre a elaboração pela Comissão de Seleção de parecer final conclusivo; 
d) sobre a publicização da lista classificatória no sitio eletrônico da SMADS e no DOC. 
A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial. 
 
São Paulo, 29 de agosto de 2019. 
 
___Camila Aparecida Cardoso da Silva______ 
  Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
___Leila Nordi Murat____________________ 
         Titular da Comissão de Seleção 
 
___Maria Iracema da Silva________________ 
         Titular da Comissão de Seleção 
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