
 
PROCESSO SEI nº 6024.2018/0001021-1- EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
SAS - MB,  
EDITAL nº: 113/SMADS/2018, 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: S.C.F.V. Núcleo de Convivência de Idosos – NCI, 
CAPACIDADE: 100 vagas, sendo 60 vagas para atividades presenciais e 40 vagas para 
acompanhamento social em domicílio, 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 (uma) 
DATA DE REALIZAÇÃO: 09/04/2018 às 13:00 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 07 (sete) 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 06/03/2018), a saber: 
Maria Jose Mota de Borba, RF 789.609.3, email: mjborba@prefeitura.sp.gov.br, efetivo, Deise 
Gimenes Oliveira do Nascimento, RF: 823.608.9, email: deisegimenes@prefeitura.sp.gov.br, 
efetivo e Karina Felix (suplente), RF: 823.586-4, email: karinafelix@prefeitura.sp.gov.br, 
efetivo. 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Karina Felix – RF: 823.586.4 
A abertura da sessão pública foi feita pela Sra. Vanessa Helvecio, RF: 823.610.1, em 
substituição a Sra. Supervisora da SAS M’Boi Mirim e em seguida conduzida pela Presidente da 
Comissão de Seleção.  
Registrou-se que não ocorreu 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 da OSC Sociedade Amiga e Esportiva 
do Jardim Copacabana; 
3 – Conferência da documentação: 
Proposta de Plano de Trabalho; endereço eletrônico; escritura de venda, compra e sessão do 
imóvel; croqui do imóvel; IPTU 2017 e fotos do imóvel; Currículo da OSC com cópia dos Termos 
de Convênio com a SMADS; Termo de Aditamento de Convênio com a Secretaria Municipal de 
Educação;  Termo de Parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil; Declaração sobre instalação e 
condições materiais; Declaração de não ocorrência de impedimentos; Declarações Gerais da 
OSC; Declaração do Artigo 7º Decreto Municipal 53.177 (Ficha Limpa) de todos os membros da 
OSC; Relação nominal dos dirigentes; Declaração de vínculo entre locador e locatário; 
Demonstrativo de Custeio  do Serviço;  Extrato da poupança do NCI; Extrato da conta corrente 
da OSC; Comprovante de requerimento e cópia do D.O. referente ao CEBAS com validade até 
30/06/2018; Protocolo de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo 
(COMAS); Certificado de Matrícula de Organização de Assistência Social com validade até 
30/06/2018; Ofício de Renovação do CMDCA datado de 20/02/2018; Comprovante de 
inscrição e situação cadastral; CNEAS; 02 (dois) Comprovantes de Endereço; Certidão negativa 
de débitos trabalhista; Edital de convocação de Assembleia de reforma estatutária; Ata de 
Assembleia Extraordinária; Reforma e Consolidação do Estatuto Social; Certidão de Débitos 
Tributários da dívida ativa; Certidão positiva com efeitos de negativa de débito relativos aos 
tributos federais e a dívida ativa da união; CADIN; Certificado de regularidade do FGTS e Pen 
Drive. 
4 – Não houve solicitação de esclarecimentos ou complementações; 
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos, momento em que o Sr. Urbano 
Fernandes dos Reis, representante da OSC, declarou quanto a importância da continuidade 
deste serviço na região, o qual já funciona há anos, agradeceu a oportunidade de participar da 
sessão pública e declarou que a OSC está preparada a continuar o serviço e se comprometeu a 
entregar as adequações em tempo hábil, caso sejam necessárias, em acordo ao Marco 
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. A Sra. Geilza Lima, atual gerente do NCI, 
solicita a continuidade do serviço, uma vez que está instalado em local com grande parcela de 



idosos que buscam o equipamento apresentando a necessidade de participação das atividades 
e se comprometeu a melhorar o serviço e o atendimento aos idosos. 
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, 09 de abril de 2018. 
 
__________________________________ 
Maria Jose Mota de Borba 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
RF 789.609.3 
 
__________________________________ 
Deise Gimenes Oliveira do Nascimento 
Titular da Comissão de Seleção 
RF: 823.608.9 
 
__________________________________ 
Karina Felix 
Suplente da Comissão de Seleção 
RF: 823.586.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAUDA PARA PUBLICAÇÃO NO DOC. (Times New Roman – 10) 

 

((TITULO))0000.0000/0000000-0 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

((TEXTO))SAS - ___,  

EDITAL nº: ____/SMADS/_____,  

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: _______________________, 

CAPACIDADE: _______________. 

NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: ________ 

DATA DE REALIZAÇÃO:____/____/_____ às _____ horas. 

NUMERO DE PARTICIPANTES: ______ 

COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de ____/____/____), a saber: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: (NOME)_______________ - RF: __________________ 

A abertura da sessão pública foi feita pelo(a) Sr(a) __________________________________, 

Supervisor(a) da SAS-___ ou Presidente da Comissão de Seleção e em seguida conduzida pelo(a) 

Presidente da Comissão de Seleção. 

Registrou-se ou 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 (citar a(s) OSC(s); 

5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos (indicar se não houve pronunciamento ou se houve 

os nomes de quem se pronunciou) 

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, ____ de __________ de ________ 

Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: (Nome /RF) 

Titular da Comissão de Seleção: (Nome/RF) 

Titular da Comissão de Seleção: (Nome/RF) 


