
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
PROCESSO SEI nº 6024.2018/0003880-9-, SAS – MB, EDITAL nº: 290/SMADS/2018, TIPOLOGIA 
DO SERVIÇO:Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV Modalidade: Núcleo 
de Convivência de Idosos-NCI. CAPACIDADE:100,  sendo 60 vagas destinadas para atividades 
presenciais e 40 vagas destinadas ao acompanhamento social em domicilio. Aos 23 dias do 
mês de julho de dois mil e dezoito reuniram-se 6 (SEIS) pessoas na(o) Rua Manoel Vieira 
Sarmento, 26- Chácara Santana, em sessão pública para atendimento ao disposto no 
parágrafo 1º, do inciso III, do artigo 18 da Portaria nº 55/SMADS/2017, tendo em vista o 
recebimento de 01 (uma) proposta para o objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento 
dos participantes ocorreu das 10:00 às 10:30horas. A abertura oficial foi realizada pela Sra. 
Supervisora Maria Lúcia Viana – que desejou bom dia  a todas,  Hoje é um dia especial para a 
Supervisão de Assistência Social de  M’Boi Mirim.   Iniciamos  o chamamento público para o 
serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos o NCI em observância a legislação 
vigente. Através deste procedimento   estamos contribuindo para a efetivação das funções 
propostas pela Política de Assistência Social, que  de acordo com sua regulação nacional, 
cumpre as funções de proteção social, vigilância  sociassistencial e defesa de direitos,  A mesa 
coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC 
de 16/06/2018, vindo a ser: Edna Maria da Silva Orilhana, RF: 788720-5, Efetivo, email: 
eorilhana@pefeitura.sp.gov.br, Elaine Carolina Rodrigues, RF: 507992-6, Comissionada, 
email: ecrodrigues@prefeitura.sp.gov.br; Marlene Alves Teixeira Ribeiro da Silva, RF: 
510.005.4, email: matsilva@prefeitura.sp.gov.br.  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 foi aberto, sendo conferida a documentação nele contido a saber: 
Envelope: Movimento Comunitário do Jardim São Joaquim, CONTENDO PLANO DE 
TRABALHO, ENDEREÇO DESCRIÇÃO E FOTO IMOVEL, COMPROVANTE DE EXPERIENCIA PREVIA, 
COMAS E PROTOCOLO DE MANUNTENÇÃO DE COMAS, CEBAS, CERTIFICADO DE MATRICULA 
SMADS, ENDEREÇO ELETRONICO, PLANILHA de Custeio. Tornando assim público o 
recebimento da proposta. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, a Representante 
da OSC (com procuração) Sra. Edvania Maria de Souza, agradeceu pela parceria e a 
possibilidade da continuação deste serviço na região.Foi esclarecido que as documentações 
apresentada pela proponente 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 nos 
incisos I e II e do parágrafo único do artigo 19 da Portaria nº 55/SMADS/2017. A seguir 
elaborará parecer técnico conclusivo acerca da proposta e publicizará o resultado em lista 
classificatória no sitio eletrônico da SMADS e no Diário Oficial da Cidade. Não havendo mais 
nenhuma manifestação e nada mais a tratar, a audiência pública foi encerrada. Esta ata foi 
lavrada por Lidiane Conceição dos Santos – RG 58013293-6 e vai assinada pelos membros da 
Comissão de Seleção, presidentes ou representantes da OSC proponentes e demais 
participantes.  
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Edna Maria da Silva Orilhana, RF: 788720-5 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
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_____________________________________________________________________ 
 Marlene Alves Teixeira Ribeiro da Silva, RF: 510.005.4 
  Titular da Comissão de Seleção 
 
____________________________________________________________________________ 
Edvania Maria Souza, RG: 25.2727-782 
OSC – Movimento Comunitário do São Joaquim  
________________________________________________________________________ 
Maria Lucia Viana 
Supervisora – SAS MJ Boi Mirim  
 
_____________________________________________________________________ 
Lidiane Conceição dos Santos, RG: 58.013.293-6 
 
 
 

 

 

 

 

 


