
 
PROCESSO SEI nº6024.2018/0001185-0 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
SAS - VM,  
EDITAL nº: 147/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 vagas para atividades presenciais e 40 vagas para 
acompanhamento social em domicílio. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 2 
DATA DE REALIZAÇÃO:11/04/2018 às 13 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 07 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 10/03/2018, republicado 
em 13/03/2018), a saber: 
Titular (Presidente): Roseane Alves dos Anjos/RF779.393-6/e mail: 
ralvesanjos@prefeitura.sp.gov.br/Efetivo 
Titular: Sheila Mara dos Santos/RF823.548-1/email: sheilasantos@prefeitura.sp.gov.br/Efetivo  
Titular: Laura Silva Santos de Abreu/RF:778415-5/e-mail:lsabreu@prefeitura.sp.gov.br/Efetivo 
Suplente: Lilian Deise de Souza/RF779.357.0/e-mail:ldeise@prefeitura.sp.gov.br/Efetivo 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Sheila Mara dos Santos - RF:823.548.1 
A abertura da sessão pública foi feita pela presidente da comissão de seleção, Roseane Alves 
dos Anjos, e em seguida conduzida pela mesma.  
Foi registrada a presença de dois membros do Conselho Estadual do Idoso – CEI/SP. 
SEQUÊNCIA 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: Foi solicitada à OSC Serviços 
Assistenciais Senhor Bom Jesus dos Passos que seja entregue, no dia 12/04/2018 até as 
13h00min, em envelope endereçado à comissão de seleção na SAS Vila Mariana, documento 
com descrição do local (imóvel), endereço, bem como fotos, documentos comprobatórios de 
experiência prévia na realização do objeto da parceria, documentos comprobatórios 
referentes aos critérios de classificação conforme consta no artigo 19 da portaria nº 
55/SMADS/2017; 
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos: Alexandre (membro do Conselho 
Estadual do Idoso – CEI/SP) indagou sobre os critérios de classificação, se seriam avaliados em 
sessão pública, Roseane informou que serão analisados ao final do período de análise realizada 
pela comissão de seleção. Não houve nenhuma manifestação da representante legal da OSC 
Serviços Assistenciais Senhor Bom Jesus dos Passos. Sra. Nilda se apresentou como 
representante do Conselho Estadual do Idoso – CEI/SP, mostrando conhecimento do trabalho 
da SMADS referente ao idoso na cidade de São Paulo, falou sobre organizações sociais de 
outras regiões. Falou sobre os núcleos de convivência de idosos da Vila Mariana, 
especificamente, do NCI Novo Signo, que precisará encerrar o convênio por necessidade de 
reforma estrutural. Solicitou que se possível sejam organizações sociais da região da Vila 
Mariana a executarem os núcleos. Finalizou solicitando ao representante legal da organização 
Instituto Akhanda que acolha os idosos que não poderão mais frequentar os núcleos de idosos 
que tiveram seus trabalhos encerrados. 
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. 

mailto:ralvesanjos@prefeitura.sp.gov.br/Efetivo


A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial. 
 
São Paulo, 11 de abril de 2018. 
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LAUDA PARA PUBLICAÇÃO NO DOC.  

((PROCESSO SEI))6024.2018/0001185-0 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

((TEXTO))SAS – Vila Mariana,  

EDITAL nº: 147/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 vagas para atividades presenciais e 40 vagas para acompanhamento 

social em domicílio. 

NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 2 

DATA DE REALIZAÇÃO:11/04/2018 às 13 horas. 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 07 

COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 10/03/2018), republicado em 

13/03/2018), a saber:: 

Titular (Presidente): Roseane Alves dos Anjos/RF779.393-6/e mail: 

ralvesanjos@prefeitura.sp.gov.br/Efetivo 

Titular: Sheila Mara dos Santos/RF823.548-1/email: sheilasantos@prefeitura.sp.gov.br/Efetivo  

Titular: Laura Silva Santos de Abreu/RF:778415-5/e-mail:lsabreu@prefeitura.sp.gov.br/Efetivo 

Suplente: Lilian Deise de Souza/RF779.357.0/e-mail:ldeise@prefeitura.sp.gov.br/Efetivo 

DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Sheila Mara dos Santos - RF:823.548.1 

A abertura da sessão pública foi feita pela presidente da comissão de seleção, Roseane Alves 
dos Anjos, e em seguida conduzida pela mesma.  
Foi registrada a presença de dois membros do Conselho Estadual do Idoso – CEI/SP. 
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: Foi solicitada à OSC Serviços Assistenciais 

Senhor Bom Jesus dos Passos que seja entregue, no dia 12/04/2018 até as 13h00min, em 
envelope endereçado à comissão de seleção na SAS Vila Mariana, documento com descrição do 

local (imóvel), endereço, bem como fotos, documentos comprobatórios de experiência prévia na 

realização do objeto da parceria, documentos comprobatórios referentes aos critérios de 

classificação conforme consta no artigo 19 da portaria nº 55/SMADS/2017; 
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos: Alexandre (membro do Conselho Estadual do 

Idoso – CEI/SP) indagou sobre os critérios de classificação, se seriam avaliados em sessão 

pública, Roseane informou que serão analisados ao final do período de análise realizada pela 

comissão de seleção. Não houve nenhuma manifestação da representante legal da OSC Serviços 

Assistenciais Senhor Bom Jesus dos Passos. Sra. Nilda se apresentou como representante do 

Conselho Estadual do Idoso – CEI/SP, mostrando conhecimento do trabalho da SMADS 

referente ao idoso na cidade de São Paulo, falou sobre organizações sociais de outras regiões. 

Falou sobre os núcleos de convivência de idosos da Vila Mariana, especificamente, do NCI 

Novo Signo, que precisará encerrar o convênio por necessidade de reforma estrutural. Solicitou 

que se possível sejam organizações sociais da região da Vila Mariana a executarem os núcleos. 

Finalizou solicitando ao representante legal da organização Instituto Akhanda que acolha os 

idosos que não poderão mais frequentar os núcleos de idosos que tiveram seus trabalhos 

encerrados. 
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, 11 de abril de 2018. 
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Titular da Comissão de Seleção: Sheila Mara dos Santos - RF:823.548-1 

Titular da Comissão de Seleção: Laura Silva Santos de Abreu- RF :778.415-5 
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