
 
PROCESSO SEI nº 6024.2018/0003304-1 - EXTRATO DA ATA DA SESSÇÃO PÚBLICA 
SAS – Itaim Paulista,  
EDITAL nº: 261/SMADS/2018,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV – 
Modalidade: Núcleo de Convivência de Idosos - NCI, 
CAPACIDADE: 100 vagas sendo 60 presenciais e 40 de atendimento social à domicilio 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 
DATA DE REALIZAÇÃO: 16/07/2018 às 10h02min. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 07 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 26/06/_2018_), a 
saber: Titular Presidente – Maria Tereza Venâncio da Silva Oliveira - RF 721.145.7 - 
mtvenancia@prefeitura.sp.gov.br-Efetivo;Titular-Linda Ferreira Alvim Gonçalves-RF 
529.905.5 - lindagoncalves@prefeitura.sp.gov.br-Efetivo; Titular – Katia Regina Muniz-RF 
823.609-7 - krmuniz@prefeitura.sp.gov.br – Efetivo. 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: (NOME) Kátia Regina Muniz 
A abertura da sessão pública foi feita pelo (a) Sr (a) Maria Tereza Venâncio da Silva Oliveira 
Presidente da Comissão de Seleção e em seguida conduzida pela mesma.  
Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 
SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 
1 – Demonstração de inviolabilidade do(s) envelope(s); 
2 – Abertura do(s) envelope(s) contendo as propostas recebidas; 
3 – Conferência da documentação; 
4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações a ser protocolado à Supervisão de 
Assistência Social Itaim Paulista, doravante denominada SAS - IT, localizada à Estrada Dom 
João Neri, 54 – Itaim Paulista setor expediente, até 02 (dois ) dias úteis a contar do 
encerramento da sessão pública; ASSOCIAÇÃO GRUPO VIVA VIDA CNPJ Nº07.109.932-
0001/16 -  Anexo IV Declaração – Artigo 7° do Decreto Municipal n° 53.177, de 4 de Junho de 
2012, apresentar dentro do padrão do edital e acrescentar no mesmo informação sobre o cargo 
dos suplentes; a Comissão de Seleção realizou devolução de documento Planta e Croqui do 
Espaço Físico da OSC, pois o documento apresentado era original; sendo solicitado a entrega da 
cópias dos mesmos. 
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos; houve pronunciamento da Senhora Arlete 
Puertas da Silva (presidente da OSC) informou que em relação à declaração de não 
impedimentos os suplentes referem-se ao Cargo Membro do Conselho Fiscal. A representante 
da OSC senhora Arlete questionou a Comissão de Seleção sobre a razão social inserida em ata, 
relatando que o nome apresentado constava incompleto. A Comissão de Seleção informou que 
os dados inseridos seguem informações apresentadas em folha de rosto de envelope entregue 
para participação do Chamamento Público, contudo os documentos internos constam o timbre e 
CNPJ da OSC. 
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, 16 de Julho de 2018. 
 
_____________________________________ 
  Maria Tereza Venâncio da Silva Oliveira 
 
_____________________________________ 
Linda Ferreira Alvim Gonçalves 
 
_____________________________________ 
Kátia Regina Muniz 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=9072314&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008229&infra_hash=7b9a64368b5d203b78660c0d4f6c7b828bb645d38bc99f6061d8bcce94fda2f2


PROCESSO SEI nº 6024.2018/0003304-1 - EXTRATO DA ATA DA SESSÇÃO PÚBLICA 
SAS – Itaim Paulista,  
EDITAL nº: _261_/SMADS/__2018___,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV – 
Modalidade: Núcleo de Convivência de Idosos - NCI _______________________, 
CAPACIDADE: 100 vagas sendo 60 presenciais e 40 de atendimento social à domicilio _____________. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: __01__ 
DATA DE REALIZAÇÃO:_16_/_07/_2018 às _10h02min. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 07 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 26/06/_2018_), a saber: Titular 
Presidente - MARIA TEREZA VENANCIO DA SILVA OLIVIEIRA – RF 721.145.7 - 
mtvenancia@prefeitura.sp.gov.br – EFETIVO; Titular - LINDA FERREIRA ALVIM GONÇALVES -  
RF 529.905.5 - lindagoncalves@prefeitura.sp.gov.br – EFETIVO; Titular - KATIA REGINA MUNIZ – 
RF 823.609-7 - krmuniz@prefeitura.sp.gov.br - EFETIVO 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: (NOME) KÁTIA REGINA MUNIZ - RF: 823609-7 
A abertura da sessão pública foi feita pelo (a) Sr (a) MARIA TEREZA VENANCIO DA SILVA 
OLIVIEIRA – RF 721.145.7 .Presidente da Comissão de Seleção e em seguida conduzida pela mesma. 
Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 
SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 
1 – Demonstração de inviolabilidade do(s) envelope(s); 
2 – Abertura do(s) envelope(s) contendo as propostas recebidas; 
3 – Conferência da documentação; 
4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações a ser protocolado à Supervisão de Assistência 
Social Itaim Paulista, doravante denominada SAS - IT, localizada à Estrada Dom João Neri, 54 – Itaim 
Paulista setor expediente, até 02 (dois ) dias úteis a contar do encerramento da sessão pública; 
ASSOCIAÇÃO GRUPO VIVA VIDA CNPJ Nº07.109.932-0001/16 -  Anexo IV Declaração – Artigo 7° 
do Decreto Municipal n° 53.177, de 4 de Junho de 2012, apresentar dentro do padrão do edital e 
acrescentar no mesmo informação sobre o cargo dos suplentes; a Comissão de Seleção realizou devolução 
de documento Planta e Croqui do Espaço Físico da OSC, pois o documento apresentado era original; 
sendo solicitado a entrega da cópias dos mesmos. 
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos; houve pronunciamento da Senhora Arlete Puertas da 
Silva (presidente da OSC) informou que em relação à declaração de não impedimentos os suplentes 
referem-se ao Cargo Membro do Conselho Fiscal. A representante da OSC senhora Arlete questionou a 
Comissão de Seleção sobre a razão social inserida em ata, relatando que o nome apresentado constava 
incompleto. A Comissão de Seleção informou que os dados inseridos seguem informações apresentadas 
em folha de rosto de envelope entregue para participação do Chamamento Público, contudo os 
documentos internos constam o timbre e CNPJ da OSC. 
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, 16 de Julho de 2018. 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Maria Tereza Venâncio da Silva Oliveira RF 721.145.7 
Titular da Comissão de Seleção: Linda Ferreira Alvim Gonçalves RF 529.905.5 
Titular da Comissão de Seleção: Kátia Regina Muniz RF 823.609-7 
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